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LỜI NÓI ĐÀU 

Đổi mới dạy - học Địa lí là quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ. 

Trong dó. đồi mới phương pháp dạy và học là một thành tổ quan trọng, 

đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí. 

Việc đổi mới phương pháp dạy và học Địa lí đã được quan tâm đúng 

mức từ những năm cuối của thế kí XX. Tuy nhiên, do điều kiện dạy học ở 
mỗi địa phương có sự khác nhau, ớ những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa điều kiện dạy học còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả cùa việc đổi mới 

phương pháp dạy học chưa cao. 

Cuốn sách Phương pháp mới trong dạy - học Địa lí 11 sẽ giới thiệu 

cho giáo viên những phương pháp dạy học Địa lí 11 mới, nhằm phát huy 

tính tích cực, độc lập của học sinh trong quá trình học tập, đồng thời rèn 

luyện khả năng tư duy độc lập cao cho học sinh. Cuốn sách còn giúp cho 

học sinh tìm ra những phương pháp học tập mới. hiệu quả hơn. Sách không 

chỉ hướng dẫn cho học sinh cách thức chiếm lĩnh kiến thức mới trong từng 

bài học, mà còn rèn luyện những kĩ năng địa lí cần thiết. Những câu hỏi cuối 

mỗi bài sẽ giúp học sinh cũng cố những kiến thức đã hộc và rèn luyện các kĩ 

năng địa li. 

Cuốn sách được viết với mong muốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quà 

dạy và học Địa lí 11. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những 

thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý thày cô giáo và các em học 

sinh, để làn tái bán sau sách được hoàn thiện hơn. 

TÁC GIẢ 
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KHÁI QUÁT CHUNG vầ NEM KINH TE - XÃ HỘI THấ GIỚI 

Vềàí / 

Sự TƯƠNG PHẢN ít TRÌNH Độ PHẮT TRIÍN KMH tí 

XẢ HỘI CỦẦ CẤC NHÓM NƯỚC 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, học sinh cần phải: 

1 về kiến thức 

Hiểu được sự tương phản của nhóm nước phát triển và nhóm 

nước đang phát triển về tổng sản phẩm trong nước, tỉ trọng của 

GDP theo khu vực kinh tế, một sô' nét chủ yếu về đầu tư ra nước 

ngoài, nợ nước ngoài và một số khía cạnh xã hội ơ hai nhóm 

nước, sự phân hoá trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong 

nhóm nước đang phát triển. 

2 về kĩ năng 

Phân tích được bản đồ, bảng sô" liệu và biếu đồ đế rút ra được 

nhừng nhận xét cần thiết. 

3 về thái độ 

Liên hộ thực tế tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và suy 

nghĩ về hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ phân bố các nước, và lânh thồ trên thế giới theo GDP 

bình quân đầu người phóng to từ SGK. 

- Biếu đồ thề hiện tống nợ nước ngoài từ 1980 đến 1998 của các 

nước đang phát triển. 

- Các tranh ảnh thế hiện sự tương phản về kinh tế - xã hội giữa 

các nước phát triển và đang phát triển. 
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III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

2. Ổn định lớp 

2. GV giới thiện 

- Những nội dung chính trong chương trình Địa lí 11, những 

thuận lợi và khó khăn đối với học sinh khi học Địa lí 11. 

- Phương tiện và phương pháp học tập, tài liệu tham khảo... 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Thế giới có trên 200 quốc gia và lãnh thổ lớn nhỏ, 
với điều kiện và lịch sử phát triển khác nhau. Vì vậy, sự phát 

triển nền kinh tế- xã hội của các quốc gia cùng có sự khác 

nhau. Sự khác nhau ở mức độ nào, bài học hôm nay sẽ giúp 

chúng ta hiểu rõ điều đó. 

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự 
phân chia các nhóm nước 

trên thế giới và đặc điểm cơ 
bản của mỗi nhóm nước 

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc 

phần I trong SGK, cho biết 

trên thế giới chia ra những 

nhóm nước nào và điền thông 

tin vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập sô' 1 

Nhóm nước Đặc điểm cơ bản 

IEịỊ. 

Phát triển 

ang phát triển 

I. Sự phán chia thành 

các nhóm nước 

- Nhóm nước phát triển: 

Tổng GDP lớn, đầu tư ra 

nước ngoài lớn, chỉ sô 

phát triển con người 

(HDI) cao. 

- Nhóm nước đang phát 

triển: Nền kinh tế phát 

triển còn chậm, nợ nước 

ngoài nhiều, GDP bình 

quân đầu người thấp. 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình 

bày kết quả của mình, GV nhận 

xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 3: GV giới thiệu về các 

nước công nghiệp mới (NICs). 

Hoạt động 2: Chứng minh II. Sự tương phản về 
sự tương phản kinh tè' của kinh tế của các nhóm 

các nhỏm nước nước 

r* 
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Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, 

giao nhiộm vụ: 

- NỈÌÓÌ11 ỉ: Dựa vào bảng 1.1, 

hãy so sánh li trọng G1)P của 

hai nhóm nước: Đang phát 

triển và phát triển. Rút ra 

nhận xét về quy mô GDP của 

nhóm nước phát triền. 

- Nhóm 2: Dựa vào bảng 1.2, 

hãy nhận xét và giải thích về 

cơ cấu GDP phân theo khu vực 

kinh tế của các nhóm nước: 

phát triển và các nước đang 

phát triền, năm 2004. 

- Nhóm 3: Trình bày xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh 

tế của các nước đang phát triển 

cuối thế kỉ XX. Tại sao có sự 

chuyển dịch đó? Trình bày đặc 

điểm phát triển kinh tế cơ bản 

của các nước cõng nghiệp mới, 

xác định trên bản đồ vị trí của 

các nước và lãnh thổ công 

nghiệp mới. 

- Nhóm 4\ Dựa vào kiến thức 

SGK và bảng 1.3, hầy phân 

tích tình hình đầu tư ra nước 

ngoài và nợ nước ngoài trên 

thê giới. 

GV gợi ý cho nhóm 4: 

+ Vì sao các nước phát triển lại 

đầu tư ra nước ngoài lớn như vậy? 

+ Các linh vực nào được đầu 

tư? Liệu các nước phát triển có 

nhận đầu tư vào nước mình 

không? Tại sao? 

1. Về trinh dộ phớt triển 

kinh té 

- Có sự chênh lộch lớn về 

tống sản phẩm trong 

nước: Năm 2004, nhóm 

nước phát triển chiếm 

79,3%, nhóm nước đang 

phát triển chiếm 20,7% 

GDP thế giới. 

- Tỉ trọng GDP phân 

theo khu vực kinh tế giữa 

các nưưc đang phát triển 

và các nước phát triến có 

sự khác nhau rõ rệt (ví dụ 

bảng 1.2, SGK). Hiện nay 

một SỐ nước đang phát 

triển đang có sự chuyến 

dịch mạnh cơ cấu kinh tế 

theo hướng tập trung vào 

công nghiệp và dịch vụ. 

2. Về đầu tư ra nước 

ngoài và nợ nước ngoài 

- Các nước phát triển có 

giá trị đầu tư ra nước 

ngoài lớn: chiếm 3/4 giá 

tri đầu tư ra nước ngoài, 

nhận khoảng 2/3 giá trị 

đầu tư từ nước ngoài. 

- Lĩnh vực đầu tư: các nước 

thường đầu tư ra nước 

ngoài trong cấc lĩnh vực 

thế mạnh của mình: Nhật 

Bản đầu tư công nghiệp và 

công nghệ cao, dịch vụ... 

- Đầu tư ra nước ngoài 

thường thu lợi nhuận cao. 



+ Dựa vào hình 1.3, nhận xét 

tình hình nợ nước ngoài của 

các nước đang phát triển từ 

năm 1970 đến 2004. 

+ Nêu một số nước có nợ nước 

ngoài nhiều. 

Bước 2: Các nhóm tiến hành 

thảo luận dưới sự hướng dẫn 

của giáo viên. 

Bước 3: Đại diện các nhóm 

trình bày kết quả thảo luận, 

các nhóm khác góp ý và bố 
sung. Sau đó giáo viên chuẩn 

xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Hướng dẫn 

học sinh tìm hiểu sự tương 

phản về một số khía cạnh 

xã hội giữa các nước phát 

triển và đang phát triển. 

- Giáo viên yêu cầu các nhóm 

(nhóm hai học sinh ngồi cạnh 

nhau): 

+ So sánh tuổi thọ trung bình 

của các nhóm nước với nhau và 

so với tuổi thọ trung bình của 

thế giới. Rút ra nhận xét và giải 

thích sự chênh lệch đó. 

+ Dựa vào bảng 1.4, hãy so sánh 

chỉ số HDI của các nước đang 

phát triển với các nước phát 

triển và thê giới. Qua đó rút ra 

nhận xét. 

- Đại diện một số nhóm trình 

bày ý kiến thảo luận của nhóm 

mình, giáo viên chuẩn xác kiến 

thức. 

- Những nước nợ nướ<c 

ngoài lớn: phần lớn là cá<c 

nước đang phát triển. 

- Năm 2004, các nướcc 

đang phát triển nợ núớe 

ngoài là 2724 tỉ USD. 

- Một sô quốc gia nợ nước 

ngoài nhiều hơn GNP của 

mình: Ảng-gô-la, CH 

Công-gô... 

III. Sự tương phản về 

một số khía cạnh xã 

hội của các nhỏm nước 

- Giữa các nhóm nước 

trên thế giới có sự chênh 

lệch lớn về tuổi thọ trung 

bình: ở các nước phát 

triển tuổi thọ trung bình 

là 76 tuổi, các nước đang 

phát triển là 65 tuồi. 

Châu Phi là châu lục có 

tuổi thọ trung bình thấp 

nhất: 52 tuổi. 

- Do chất lượng cuộc sông 

khác nhau nên tuổi thọ 

trung bình giữa các nước 

giàu và nước nghèo cũng 

chênh lệch lớn. 

- Chỉ sô HDI của các 

nước cũng chênh lệch lớn: 

Năm 2003, thế giới 

là 0,741, các nước phát 

triển là 0,855, các nước 

đang phát triển là 0,694. 
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IV. CỈNG CỐ 

1. Dạc diêm nào sau đây thuộc vồ một sô nước đang phát triẽn? 

a Tông san phấm trong nước lớn. 

b Dầu tư lớn ra nước ngoài trong những lĩnh vưc thè mạnh của mình, 

c Tỉ trọng của ngành dịch vụ chiếm cao nhất trong GDP. 

d Thu nhập chủ yếu dựa vào bán nguyên liệu thô có giá trị cao. 

2. Si tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội giữa các 

nhóm nước biểu hiện ở chỗ: 

a Sự chênh lộch về tống sản phẩm trong nước giữa các nước. 

b Tí trọng GDP phân theo khu vực kinh tế giữa các nước có sự 
khác nhau rõ rệt. 

c GDP bình quân đầu người giừa nước giàu và nước nghèo có sự 
chênh lệch lớn. 

d Tất cả các ý trên đều đúng. 

3. CÁC nước phát triển có đầu tư nước ngoài lớn là nhờ: 

a Khoa học - kĩ thuật kiện đại, nguồn vồn lớn. 

b Có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế thị trường. 

e)Nền kinh tế trong nước phát triển vững chắc, 

d Chính sách ưu đãi của các nước đang phát triển. 

4. Hiy điền thông tin vào bảng sau: 

Nhóm nước 
Những đặc điểm nổi bật 

về kinh tế Về xã hội 

Phát triển 

bang phát triển 

V. HOaT động nối tiếp 

- Học sinh làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài. 

- Đcc trước bài 2. 

9 



ĩĩ^ìàé 2 

CUỘC CÁCH MẠNG khoa học ?Ằ cổng NGflt HltN ĐẠI 

fỉ£fỉ RWH rí TRI THỨC 

I. MỤC TIÊU BÀI IIỌC 

Sau bài học này, học sinh cần: 

ĩ. về kiến thức 

íỉiểu được đặc trưng nổi bật và tác động của cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế thế giới, biết 

được một số nét khái quát của nền kinh tế tri thức so với nồn 

kinh tế nông nghiệp và nền kinh tế công nghiệp 

2. về kĩ năng 

Phân tích được bảng số liệu, liên hệ thực tế, so sánh, khái quát. 

3. về thái độ 

Xác định cho mình ý thức, trách nhiệm trong học tập để tạo 

dựng cuộc sống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Các bảng sô' liệu và bảng kiến thức phóng to từ SGK và SGV. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài củ 

- Trình bày đặc điểm cơ bản của nhóm nước phát triển và 

nhóm nước đang phát triển. 

- Chứng minh rằng giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước 

đang phát triển có sự tương phản về trình độ phát triển kinh 

tế - xả hội. 

3. Bùi mới 

* GV vào bài: Cuộc cách mạng khoa học va công nghệ hiện đại 

với đặc trưng là làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao dã 

tác động mạnh mẽ đến nền kinh tê thế giới, chuyển nền kinh 

tế thế giới sang một giai đoạn phát triển mới, được gọi là nón 

kinh tế tri thức. Trong đó, tri thức, thông tin trở thành yếu tô' 

quyết định nhất đối với sự phát triển san xuất, khoa học và 
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cóng nghộ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Bài học hôm 

nay sò giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự tác động của cuộc cách 

mạng khoa học và công nghẹ hiên dại đến sự phát triển nền 

kinh tế xã hội, hiếu rõ hơn đặc điếm nền kinh tế tri thứef 

Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tỉm hiểu về cuộc 

cách ‘mạng khoa học và công 

nghệ hiện đại 

Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm, 

yêu cầu mỗi nhóm: 

- Nhóm 1 và 2: Dựa vào sự hiểu 

biết và kiến thức trong SGK, hãy 

điền nhừng thõng tin đúng vào 

phiếu học tập sô 1. 

Phiếu học tập sô ỉ 

Thời gian Đặc trưng 

Cuộc cách mạng 

công nghiệp 

Cuộc cách mạng 

khoa học và kĩ 

thuật 

Cuộc cách mạng 

khoa học và công 

nghệ hiện đại 

- Nhóm 3 và 4: Dựa vào kiến thức 

SGK, hăy điền thông tin vào phiếu 

1ỌC tập số 2, thể hiện những thành 

,ựu của ngành còng nghệ. 

Công nghệ 

Cóng nghệ vật liệu 

Công nghệ năng lượng 

Thành tựu 

Kiến thức cơ bản 

/. Cuộc cách mạng 

khoa học và công 

nghệ hiện đại 

- Diễn ra vào cuối thế 

kỉ XX, đầu thế kỉ XXL 

- Đặc trưng: Làm 

xuất hiện và phát 

triển bùng nổ công 

nghệ cao. 

- Những thành tựu 

lớn: 

+ Công nghệ sinh 

học: (SGK) 

+ Công nghệ vật liệu: 

(SGK) 

+ Công nghệ năng 

lượng: (SGK) 

+ Công nghệ thông 

tin: (SGK) 

Công nghệ thông tin 
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- Nhóm 5 và 6: Dựa vào bảng 2.1, 

tính % số người sử dụng Internet 

năm 2001 so với nàm 1984, 1993, 

2000 và so với dân số thế giới năm 

2001 (6 137 triệu người), rút ra 

nhận xét. 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm mình, 

các nhóm khác góp ý, bổ sung. 

Bước 3: GV chuẩn xác kiến thức 

bằng bảng sau: 

Phiếu học tập sô 1 

Đặc trưng Thời 

gian 

Cuộc 

cách 

mạng 

cồng 

nghiệp 

Là quá trình đổi 

mới công nghệ. 
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Phiêu học tập sô 2 

m Công 

nghệ 

Công 

nghệ 

sinh 

học 

Thành tựu 

Tạo ra những giống mới 

theo ỷ muốn, tạo ra 

những bước tiến quan 

trọng trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh, hội tụ với 

cồng nghệ thông tin hình 

thành khoa học sinh- tin 

học, nâng cao khả năng 

tìm kiêm các loại dược 

phẩm mới. 

Cống Tạo ra những vật liệu 

nghệ chuyên dụng mới, với 

vật liệu những tính năng đáp ứng 

các yêu cầu của con 

người (vật liệu composit, 

vật liêu siêu dẫn,...). 

Công Tăng cường sử dụng các 

nghệ dạng năng lượng: hạt 

năng nhân, mặt trời, địa nhiệt, 

lượng thuỷ triều và năng lượng 

gió. 

Công Hướng vào nghiên cứu 

nghệ sử dụng các vi mạch, 

thông chíp điện tử có tốc độ 

tin cao, kĩ thuật số hoá, 

công nghệ lade, cáp 

quang, truyền thông da 

phương tiện, siêu lộ cao 

tốc thông tin,... 
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Tỉ Lệ % số người sứ đụng 

Internet năm 2001 so với năm 

1984, 1993, 2000 và so với dân 

số thế giới năm 2001 

So với 

năm 

1984 

So với 

năm 

1993 

454000 454 

năm 

2000 

số năm 

2001 

Hoạt động 2: Phăn tích sự tác 

động của cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện đại đến sự 
phát triển kinh tế- xã hội 

Bước 1: Để hiểu được sự tác động 

cua cách mạng khoa học và công 

nghộ hiện đại đến sự phát triển 

kinh tô- xâ hội, GV hướng dẫn học 

sinh khai thác bằng các câu hỏi và 

bài tập sau: 

- Khoa học và công nghệ có tác động 

như thế nào đến quá trình sản xuất? 

Cho ví dụ. 

- Dựa vào bảng 2.2, hăy nhận xét về 
sự thay đối của khu vực dịch vụ trong 

GDP của thế giới. Sự thay đổi đó nói 

lèn điều gì? 

- Từ khi có cuộc cách mạng khoa 

học và công nghệ hiện đại cơ cấu 

ngành kinh tô' thế giới có gì thay 

đổi? Nêu cụ thế. 

- Phân tích sự tác động của cuộc 

cách mạng khoa học và công nghệ 
đối với xã hội. Cho ví dụ. 

- Cách mạng khoa học và công 

nghệ tác động đến quá trình toàn 

cầu hoá như thô nào? Cho ví dụ. 

Hước 2: GV gọi lần lượt các học 

sinh trả lời, các học sinh khác góp 

ý, bổ sung. Sau đó GV chuẩn xác 

II. Tác dộng của 

cách mang khoa 

học và công nghệ 

đến sự phát triển 

kinh tế- xã hội 

- Trở thành lực 

lượng sản xuất trực 

tiếp, làm ra sản 

phẩm: sản xuất phần 

mềm, công nghiệp 

điện tử, vũ trụ,... 
- Làm xuất hiện 

nhiều ngành mới, đặc 

biệt những ngành có 

hàm lượng kĩ thuật 

cao. Thúc đẩy quá 

trình chuyến dịch cơ 
cấu kinh tế. 

- Làm thay đối cơ 
cấu lao động trong 

các ngành kinh tế, tỉ 
lệ người làm việc 

bằng trí óc trực tiếp 

tạo ra sản phẩm 

ngày càng cao. 

- Thúc đẩy quá trình 

toàn cầu hoá phát 

triển mạnh mẽ: mậu 

dịch quốc tế, đầu tư 
nước ngoài,... 
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kiến thức. Có thô, GV cho học sinh 

trả lời vả chuán xác từng câu hỏi 

(bài tập) một. 

Hoạt dộng 3: Tìm hiểu sự ra dời, III. Nền kinh tế tri 

đặc diểm của nền kinh tế tri thức thức 

Bước 1: GV phát phiếu học tập số 3 - Nguyên nhản: Sư 

(xem mảu ở phẩn phụ lục) và yêu tác động mạnh mè 

cầu học sinh điền những thông tin của khoa học và công 

cần thiết vào phiêu. nghệ đã làm cho nền 

Bước 2: IIọc sinh tiến hành làm kinh tế công nghiệp 

viộc dộc lập. chuyển sang nền 

Bước 3: GV gọi một sô" học sinh kinh tố mới dựa trôn 

trình bày kết quả cúa mình, các chất xám và kĩ thuật 

học sinh khác bô sung. Sau đó, GV công nghệ cao, gọi là 

chiếu bang kiến thức phóng to từ kinh tế tri thức. 

bảng 2.4 trong SGK đế học sinh đối - Dặc điềm: (bảng 

chiếu và tự hoàn thiện. 

Bước 4: GV kết luận và chuẩn xác 

kiến thức. 

2,4, SGK) 

IV. CỦNG CÔ 

1. Biểu hiện nào sau đây là đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện đại? 

a) Là quá trình đổi mới công nghệ. 

b) Làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. 

c) Chuyên nền sản xuất cơ khí sang đại cơ khí và tự động hoá. 

d) Cả a và c đúng. 

2. Sự tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến cơ cấu 

kinh tế thê giới thế hiện ở chỗ: 

a) Trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

b) Tăng tí lộ lao động trong ngành dịch vụ. 

c) Làm xuất hiộn nhiều ngành mới và tầng tỉ trọng ngành dịch vụ. 

d) Tăng cường đẳu tư của nước ngoài trên phạm vi toàn cầu. 
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3. Ilãy nối các ý ở cột bên phải với các ý ở cột nên trái sao cho đúag. 

Các nền kinh tê Đầu vào của sản xuất 

Kinh tế nông nghiệp Lao động, đất đai, vốn, công nghệ, thiết bị 

Kinh tế công nghiệp Lao động, đất đai, vốn, công nghệ, thiết 

bị, tri thức, thông tin 

Kinh tế tri thức Lao động, đất đai, vôn 

4. Nguyên nhân tác động mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của nền kinh 

tế tri thức là: 

a) Sự tác động mạnh mẽ của thị trường thế giới. 

b) Sự tác động mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá. 

c) Sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII. 

d) Sự tác động sâu sắc của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối Tiếp 

- Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. 

- Chuẩn bị bài mới (bài 3) 

V. PHỤ LỤC 

Phiếu học tập số 3 

Yếu tố Kinh tế 
nông nghiệp 

Kinh tế 
công nghiệp 

Kinh tế 
tri thức 

1. Cơ cấu kinh tế 

2. Công nghệ chủ yếu đế 
thúc đẩy phát triển 

3. Cơ cấu lao động 

4. Tỉ lệ đóng góp của khoa 

học - công nghệ cho 

tăng trưởng kinh tế 

5. Tầm quan trọng của 

giáo dục 

6. Vai trò của công nghệ 
thông tin và truyền 

thông 
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xu HƯỚNG TOÀN CẦU HOẤ, Ktíư Tực HOẤ 

I. MỤC TI ƯU BÀI nọc 

Sau bài học nảy, học sinh cần phai: 

í. vẻ kiến thức 

lliổu được các biểu hiện chủ yếu và hộ quả của toàn cầu hoá, khu 

vực hoá. 

2. vế kỉ năng 

Có kĩ năng phân tích bảng sô liộu, biếu đồ, hôn hộ thực tố. 

3. về thái độ 
Nhặn thức dược tính tất yêu của toàn cầu hoá, khu vực hoá. Từ 
dỏ xác định trách nhiộm bản thân trong viộc đóng góp vào viộc 

thực hiện các nhiệm vụ xã hội tại địa phương. 

II. Tlllíh BỊ DẠY nọc 
- Lược đồ các tỏ chức liẽn kết kinh tế thế giới (GV dùng kí hiệu ké 

vạch thô hiộn trôn nền bản đồ chính trị thô giới các nước theo 

khối liôn kết kinh tê khác nhau). 

- Phỏng to các báng số liệu trong SGK. 

III. HOẠT DỘNG DẠY IIỌC 

7. Ôn định lớp 

2. Kiếm tra bài cũ 

- Nôu dạc trưng nổi bật và tác động của cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ hiộn đại đốn nền kinh tế xã hội. 

- Trình bày những hiếu biết của cá nhân vé các thành tựu khoa 

học- công nghẹ nổi bật của nhàn loại trong thố kí XX. 

3. Bài mới 

• GV lĩ ào bài: Toàn cầu hoá là một xu hướng tất yếu của nền 

kinh tố thế giới dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng 

tăng giữa các nền kinh tố. Đỏng thời, khu vực hoá kinh tế 
dang tạo ra những động lực thúc dấy sự tÂn^trựợng và phát 

triển kinh tố thó giới. ; rì y Ị 



Thời 

gian 
Iloạt động của thầy và trò 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu xu 

hướng toàn cầu hoá 

Bước 1: Tìm hiểu nhừng biếu hiện 

của toàn cầu hoá kinh tế 

- GV gọi một IIS trình bày nhừng 

biểu hiộn của toàn cầu hoá kinh tế 

trong SGK. 

- GV chia lớp thành 4 nhóm và 

phân công: 

+ Nhóm 1: Chứng minh rằng 

thương mại quốc tế đang phát triển 

mạnh. Nôu những biểu hiện chứng 

tỏ Viột Nam đang ngày càng tham 

gia tích cực thương mại quốc tế. 

+ Nhóm 2: Chứng minh đầu tư 

nước ngoài đang tăng nhanh. Điều 

gì thúc đẩy mạnh quá trình đầu tư 

nước ngoài? Những nước nào có 

dầu tư nước ngoài lớn? 

+ Nhóm 3: Chứng minh thị trưìng 

tài chính quốc tế đang mở rộng. 

Điều đó có tác động như thế nào 

đến nền kinh tế thế giới? 

+ Nhóm 4: Chứng minh vai trò to 

lớn của các công ti xuyên quốc gia 

trong nồn kinh tế thế giới. Mục 

đích mở rộng chi nhánh của các 

công ti xuyôn quốc gia ơ nhiều quốc 

gia khác nhau đổ làm gì? 

- Dại diộn các nhóm trình bày kết 

quả thảo luận của nhóm, GV chuấn 

xác kiến thức. 

Kiến thức cơ bản 

/. Xu hướng toàn cầu 

hoá 

1. Toàn cầu hoa kinh 

tế 

a. Thương mại quốc tế 

phát triển mạnh 

b. Đầu tư nước ngoài 

tăng trưởng nhanh 

c. Thị trường tài chính 

quốc tế mờ rộng 

d. Các công ti xuyên 

quốc gia có vai trò 

ngày càng lớn 
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- GV cần nhấn mạnh hình ánh 

ViộL Nam trong xu hướng toàn cầu 

hoá kinh tế. 

liuớc 2: Phân tích hộ quả của việc 2. Hệ quả của việc toàn 

toàn cầu hoá kinh tế. cầu hoá kinh tế 

- GVyêu cầu IỈS: _ Tích cực: Thúc đấy 

+ Hãy phân tích mặt tích cực cúa san xuất phát triển và 

việc toàn cầu hoá kinh tế. Sự tác tăng trưởng kinh tế 

dộng tích cực cụ thể cua nó đốn toàn cầUf đẩy nhanh 

nồn kinh tế Việt Nam. đầu tư và khai thác 

+ Phân tích mặt tiêu cực của toàn triêt để khoa hoc- 

cáu hoá kinh tố. Dựa vào báng 3.1 công nghệ) tăng cường 

đế chứng minh khoáng cách giàu sự họp tác quốc tế giữa 

nghèo giữa các nước ngày càng lớn. các nước 

- Gọi một số Iĩs trình bày> các - Tiêu cực: Tăng khoảng 
IIS khác góp ý, bố sung. GV chuẩn cách giàu nghèo. 

xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu xu IL Xu hướng khu vực 

hướng khu vực hoá hoá 

tíướcl: Tim hiếu các tổ chức liên L Cac tổ chức llèn kết 

kết khu vực. kinh tế khu vực 

- GV nỏu câu hỏi; sao lai có sự - Nguyên nhân: do sự 
hôn kết kinh tố khu vực? Những phát triển không đồng 

nước như thế nào thì liên kết đồu và sức ép cạnh tranh 

thành một khu vực? _ Mục đích; họp tác 

- HS lần lươt tra lời câu hỏi- GV cùng phát triển, liên kết 

chuấn xác kiến thức. tạo thành sức mạnh đê 

- GV yêu câu HS gâp SGK lại, Cạnh tranh với các khu 

bàng sự hiểu biết của mình hây vực khác> bảo vệ quyồn 

điền những thông tin vào các ô chung 

trống trong phiếu học tập sau: _ Các tổ chức hên kết 

kinh tế khu vực: EU, 

ASEAN, APEC, NAFTA, 

... (SGK). 
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Tổ chức liên 

kết kinh tế 

Các nước và 

vùng lãnh thồ 

thành viên 

Hoa Kì, Ca- 

na-đa, Mê- 

hi-cô! 

Liên minh 

châu Âu (EU) 

Hiệp hội các 

quốc gia Đồng 

Nam Á 

(ASEAN) 

Diễn đàn hợp 

tác kinh tế châu 

Á - Thái Bình 

Dương (APEC) 

Bra-xin, Ac- 

hen-ti-na, U- 

ru-goay, Pa- 

ra-goay. 

- GV treo báng 3.2 phóng to từ SGK 

để HS đối chiếu kết quả, tự học sinh 

đánh giá kết quả của mình. 

- Tiếp theo, GV treo bảng 3.3 phóng 

to từ SGK, yêu cầu IỈS so sánh về sô 

lượng nước, dân số và GDP của các 

tổ chức liôn kết kinh tế khu vực và 

rút ra nhận xét. 

- Đại diộn một số IIS trình bày 

nhận xét, các HS khác góp ý, bô 

sung. GV chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Phân tích hộ quả của khu 

vực hoá kinh tế. 

- GV nỏư yêu cầu: 

+ Phân tích mặt tích cực, tiêu cực của 

2. Hệ quả của khu vực 

ìioả kinh tè 

- Tích cực: Vừa hợp 

tảc vừa cạnh tranh 
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khu vực hoá kinh tế, nêu dẫn chứng tạo nên động lực 

cụ thố. thúc đẩy sự tăng 

+ Li ôn hộ Viột Nam trướng và phát triển 

- ns trình bày, GV chuẩn xác kiên kinh tế, thúc đẩy tự 

thức. do hoá thương mại, 

đầu tư dịch vụ, mớ 

rộng thị trường, thúc 

đẩy quá trình toàn 

cầu hoá kinh tế thế 
ị giới. 

- Tiêu cực: Đặt ra cho 

■7 

> các quốc 'gia nhiều 

vấn đề cần giải quyết, 

như: tự chủ về kinh 

tế, quyền lực quốc gia 

IV. CUNG CÒ 

1. Đây không phải là biếu hiện của xu hướng toàn cầu hoá kinh tế: 

a) Vai trò lớn mạnh của các công ti xuyên quốc gia trong nền 

kinh tế thế giới. 

b) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. 

c) Thương mại quốc tê phát triển mạnh. 

dì Có nhiều vãn đề mang tính toàn cầu cần giải quyết. 

2. Mục đích lớn nhất của các công ti xuyên quốc gia khi mở rộng 

chi nhánh tại các nước là: 

ai Tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, giá nhân công rẻ. 

b) Tận dụng nguồn nguyên liệu tại chồ, giá rẻ. 

c) Chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. 

d) Giảm chi phí đến mức tối đa. 

3. Một trong những tác động tiêu cực do toàn cầu hoá kinh tế mang 

lại là: 

a) 0 nhiễm môi trường thế giới ngày càng trầm trọng. 

b) Máu thuẫn giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. 

c) Làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo. 

d) Tất cả các ý trôn đều dúng. 
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4. Hãy nối các tố chức kinh tế với các số lượng thành viôn tương úng: 

Tên tổ chức SỐ lượng nước thành viên 

1. NAPTA a. 15 

2. EƯ b. 10 

3. ASEAN c. 3 

4. APEC d. 4 

5. MERCOƯSUR e. 20 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập trang 18, SGK 

- Chuẩn bị bài mới (bài 4). 

MỘT SỐ YẮN ĐÍ MANG TÍNH TOÀN CẨU 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Hiểu được đặc điểm, hệ quả và hướng giải quyết các vấn đề có 

tác động rộng lớn trên phạm vi toàn thế giới, như: dân số, môi 

trường, hoà bình. 

2. về kĩ năng 

Phân tích được các bảng số liệu, biểu đồ, liên hệ thực tê. 

3. Về thái độ 

Nhận thức được đế’ giải quyết các vấn đề toàn cầu cần phầi có 

sự đoàn kêt và hợp tác của toàn nhân loại, toàn thế thế giới. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
^ ^ 

- Một sô ảnh vô ô nhiêm môi trường trên thế giới và Việt Nam. 

- Một sô tin thời sự về chiến tranh khu vực và khủng bô trẽn thế 
giới. 
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III. IIOẠT HỌNG DẠY IIỌC 

ĩ. Ổn định lớp 

2. Kiếm tra bài cũ 

- Trình bày những biéu hiện của xu hướng toàn cầu hoá nền 

kinh tô thế giới. Sự tác dộng của xu hướng toàn cầu hoá kinh 

tê đến nền kinh tế Việt Nam. 

- Xác định trên bản đồ thô giới các nước thành viên của EU, 

ASEAN, APEC, NAETA, MERCOSƯR. 

3. Bài mới 

* av vào bùi: Bùng nô dân sô, già hoá dân số, ô nhiễm môi 

trường đã gây ra nhiều hậu quá nghiêm trọng. Cùng với việc 

bảo vệ hoà bình, nhân loại hiện nay đang đối mặt với nhiều 

thách thức mang tính toàn cầu. Bài học hôm nay sẽ giúp 

chúng ta hiểu rõ hơn. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tình 

hình dãn sô thê giới 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, yêu 

cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào kiến thức trong 

SGK và bang 4, hãy: 

4- Nhận xót về diên biến thời gian 

dân số tảng thêm 1 tí người (năm). 

4 Từ đó nôu kết luận khái quát về 

tình hình phát triển dân số thế giới. 

- Nhóm 2: Dựa vào bảng 4, hãy: 

+ So sánh tí suất gia tăng dân số tự 

nhiôn của nhóm nước dang phát 

triển với nhóm nước phát triển và 

toàn thế giới. 

4- Cho biết dân sô lăng r.hanh pâv 

ra nhừng hậu qua gì vỏ mật kinh tố 

- xã hội? 

- Nhỏm 3: Hay cho biot: 

/. Dán số 

1. Bùng nổ dân số 

- Thời gian: nửa sau 

thế kỉ XX 

- Thời gian dân sô 

tăng gấp đôi và thời 

gian dân số tăng 

thêm 1 tỉ người ngày 

càng rút ngắn. 

- Tỉ suất gia tăng tự 

nhiên dân sô ở các 

nước đang phát triển 

quá cao. 

- Dân sô táng nhanh 

đã gây ra nhiều hậu 

quả nghiêm trọng về 

kinh tế - xà hội và 

môi trường. 

2. Giả hoá dân sô 
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+ Dân sô có đặc điểm như thố nào 

thì gọi là dân số già? 

+ Chứng minh ràng dân số thế giới 

dang già đi. Cơ cấu dân số theo nhóm 

tuổi ở các nước phát triển và đang 

phát triển có khác nhau không? 

- Nhóm 4: Cho biết, những nước nào 

có số người già tăng nhanh? Dân sô 

già hoá gây ra những hậu quả gì về 

mặt kinh tê— xã hội? Điền những 

thông tin đó vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập 

Khái niệm dân số già 

Chứng minh dân số 

thế giới đang già hoá 

Những nước có sô 

người già tăng nhanh 

Những hậu quả về mặt 

kinh tế- xã hội do dân 

số già mang lại 

Bước 2: Gọi đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm, các 

nhóm khác góp ý và bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Bước 3: GV giúp HS liên hộ thực tế 
dân số Việt Nam. 

Hoạt dộng 2: Phăn tích tình hình ò 

nhiễm mòi trường và hậu quả cíia nò 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu: 

— Nhóm 1: Phân tích tình hình 

biến đổi khí hậu toàn cầu và suy 

giảm tầng ôdôn rồi điền các thông 

tin vào bảng sau: 

Là hiện tượng 

trong cơ cấu độ tuổi, 

tí lộ người dưới 15 

tuối ngày càng thấp, 

tỉ lộ người trên 65 

tuổi ngày càng tăng, 

tuổi thọ dân số ngày 

càng cao. 

- Dự báo đến năm 

2020, số lượng người 

cao tuổi chiếm 14% 

tổng số dân thế giới. 

- Sô" người cao tuổi 

tập trung nhiều ở 

Tây Ấu. 

- Dân sô già (lẫn 

đến chi phí phúc lợi 

xã hội tăng lên, 

thiếu nhân lực... 

II. Môi trường 

1. Biến đối khí hậu 

toàn cầu và suy giảm 

tầng ôdôn 

- Nguyên nhân: do 

chất thải của các 

ngành công nghiộp, 

của sinh hoạt, lượng 

khí thải lớn từ các 
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Nguyên nhân làm biến 

doi khí hậu toàn cầu 

và suy giám tầng ôdôn 

Hậu quả của sự biến 

đổi khí hậu toàn cầu 

và suy giám tầng ôdôn 

Biộn phấp giải quyết 

- Nhỏm 2: Phản tích tình hình ô 

nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại 

dương rồi điền thông tin vào bảng 

dưới đây: 

Nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước 

ngọt, biển và đại dương 

Ilậu quả của ô nhiễm 

nguồn nước ngọt, 

biến và đại dương 

Biện pháp giải quyết 

- Nhóm 3: Phân tích tình hình suy 

giảm đa dạng sinh học rồi điền 

thông tin vào bảng dưới đây: 

Nguyên nhân dẫn đến 

suy giảm đa dạng 

sinh học 

Hậu quả của sự suy 

giảm da dạng sinh học 

Biộn pháp giải quyết 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm 

mình, các nhóm khác góp ý và bố 

sung. Sau đó GV chuẩn xác kiến 

thức. 

nhà máy... Tăng 

lượng khí C02 gây 

hiộu ứng nhà kính 

làm cho nhiột độ 

toàn cầu tăng lôn, 

gây mưa axit. Lượng 

khí thái CFCS làm 

mỏng tầng ôdôn. 

- Hậu quả: ảnh 

hưởng lớn đến sức 

khoe con người, đời 

sống sinh vật, nhiệt 

độ tăng làm tan 

băng, mực nước biến 

dâng, diện tích đồng 

bằng thu hẹp,... 

- Giải pháp: mọi 

người phải có ý thức 

bảo vộ bầu khí quyển, 

các nhà máy phải có 

công nghệ xứ lí chất 

thải, khí thải,... 

2. Ớ nhiễm nguồn 

nước ngọt, biến và 

đại dương 

- Nguyên nhân: Chất 

thải công nghiệp, chất 

thải sinh hoạt, việc sử 

dụng các chất hoá 

học trong sản xuất 

nông nghiệp, sự cố 

đắm tàu, tràn dầu, 

rửa tàu, phương pháp 

đánh bắt thuỷ sản 

thô bạo,... 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu một số 

vấn đề khác cần quan tăm của 

thế giới 

Bước 1: GV nêu câu hỏi: 

+ Ngoài những vấn đề đã tìm hiểu ở 

trên, hiện nay thế giới có những vân 

đồ 'nào cần quan tâm giải quyết nữa? 

+ Từ những hiểu biết của mình, hãy 

cho những ví dụ cụ thể. 

+ Chúng ta cần phải làm gì đế hạn 

chế và giải quyết những vân đề đó? 

Bước 2: Gọi một số học sinh trả lời 

câu hỏi, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

- Ilậu quả: Thiếu 

nguồn nước ngọt cho 

sinh hoạt và sản 

xuất, gây ra các dịch 

bệnh, suy giảm nguồn 

sinh vật biển, chi phí 

lớn cho việc xử lí lan 

truyền các dịch 

bệnh,. 

- Giải pháp: nâng 

cao ý thức của mọi 

người, xử lí tốt các 

chất thải, đặc biệt 

các chất thải công 

nghiệp,... 

III. Một số vấn đề 

khác 

- Xung đột sắc tộc, 

xung đột tôn giáo, 

khủng bố, buôn lậu, 

buôn hàng cấm,... 

hoạt động ngày càng 

tinh vi. 

- Anh hưởng lớn đến 

đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội, hoà bình, 

an ninh thế giới, ảnh 

hưởng đến tính mạng 

của toàn nhân loại. 

- Để giải quyết các 

vấn đồ trên cần có sự 

hợp tác tích cực giữa 

các quốc gia và toàn 

thể cộng đồng quốc tê. 
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IV. CỦNG CÔ 

11. Bung nồ dân số thố giới diễn ra trong thời gian: 

a) Những năm đầu của thế kỉ XX. 

b) Cuôi thế ki XIX và đầu thế kỉ XX. 

c) Những năm 80 của thế kí XX và đầu thế ki XXI. 

d) Nứa sau của thế kỉ XX. 

2. Đây không phải là đặc điểm phát triển dân số thế giới nửa sau 
thó' kỉ XX: 

a) Thời gian dân sô' tăng thêm 1 tỉ người ngày càng giảm. 

b) Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn. 

c) Dân sô' càng về sau càng tăng nhanh. 

d) Dân số tăng quá nhanh dẫn đến bùng nổ dân số. 

3. Dây là một trong những hậu quả của tình trạng dân số già hoá: 

a) Số lượng dịch bệnh ngày càng tăng lên. 

b) Kinh tế chậm phát triển, thu nhập đầu người giảm. 

c) Thiêu nhân lực thay thế, chi phí phúc lợi xã hội tăng cao. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

4. Nguyên nhân chủ yếu làm biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm 
tầng ôdôn là: 

a) Hoạt động sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp. 

b) Các chất thải do cuộc sống, sinh hoạt của con người. 

c) Các chất thải của hoạt động sản xuất công nghiệp. 

d) Cả b và c đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Trả lời câu hói và làm bài tập trang 22, SGK 

- Chuân bị bài thực hành. 
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ài Ỗ 

THựC HÀNH TÌM HItiỉ MỘT 8Ố ĐẶC ĐltM CỦA 

n£n KINH TÍ THt GIỚI 

I. MỤC TIÊU BẢI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

Hiểu được một cách khái quát các đặc điểm của nền kinh tê thế giới. 

2. về kĩ năng 

Kèn luyện kĩ năng thảo luận nhóm, kĩ năng phân tích, khái 

quát hoá từ các thông tin đã cho. 

II. TIIIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Sách giáo khoa. 

- Các tài liệu tham khảo. 

- Giấy trắng, bút mực. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài ái 

- Chứng minh ràng, dân số thế giới nửa sau thế kỉ XX tăng 

nhanh. Dán số tăng nhanh gây ra những hậu quả gì về mặt 

kinh tế- xã hội? 

- Nêu những ví dụ cụ thế đế chứng tỏ bầu không khí, nguồn 

nước ngọt, biển và đại dương đang bị ô nhiễm trầm trọng. 

Cần phải làm gì đế bảo vệ môi trường? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Các bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu một 

sô" đặc điểm của nền kinh tế - xã hội thế giới, bài thực hành 

hôm nay sẽ giúp các em khắc sâu hơn những đặc điểm đó. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, GV 

you cầư các nhỏm làm viộc theo tiến 

trình sau: 

- Mỗi IIS trong nhóm đọc một ô 

kiến thức và rút ra kết luận theo 

mồi ô (Các kết luận phải nêu rõ đặc 

điểm của nền kinh tế thô" giới). 

- Mỗi IIS trong nhóm trình bày khái 

quát hoá đặc điểm của ô kiến thức 

mình đọc. Thư kí các nhóm ghi lại ý 

kiến của từng người, sau đó cả nhóm 

cùng thảo luận đố thống nhất ý kiến 

và đưa ra được những đặc điếm chủ 
yếu của nền kinh tế thế giới. 

- Sau khi các nhóm đã thống nhất ý 

kiến, mỗi ns tự viết thành một bán 

báo cáo ngắn gọn. 

Bước 2: Các nhóm tiến hành thảo luận 

theo sự hướng dẫn của GV và thống 

nhất ý kiến thảo luận của nhóm. 

Hoạt động 2: Viết báo cáo 

Bước 1: Từ ý kiến thống nhất của cả 
nhóm, các cá nhân tự viết báo cáo 

độc lập. 

Bước 2: Đại diện một số IIS trình 

bày báo cáo ngắn gọn trước lớp. Các 

IIS khác có thể góp ý, bổ sung. 

Bước 3: GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

Kiến thức cơ bản 

Một số đặc điểm của 

nền kinh tế thể giới 

1. Nồn kinh tế chuyến 

từ phát triển theo 

chiều rộng (gia táng 

nguồn lực) sang phát 

triển theo chiều sâu 

(nâng cao hiộu quả). 

2. Nền kinh tế gắn 

liền với cuộc cách 

mạng khoa học và 

công nghệ hiện đại. 

3. Kinh tế thế giới 

ngày càng hướng 

đến nền kinh tế tri 

thức. 
4. Quá trình toàn cầu 

hoá kinh tế ngày càng 

phát triển mạnh. 

5. Kinh tế thế giới 

phải tiếp tục đối mặt 

với nhiều thách thức 

gay gắt: nguy cơ 
khủng hoảng kinh 

tế- tài chính, nguy 

cơ khủng bố quốc tế. 

6. Các nước ngày 

càng có xu hướng lựa 

chọn chiến lược phát 

triển bền vững. 

V.NIIẬN XHT VẢ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét về thái độ làm việc của mỗi nhóm. 
- Nhận xét về kĩ năng làm việc theo nhóm của môi nhóm. 
- Nhận xét kĩ năng viết báo cáo của một số cá nhân. 
- Có thế chấm điểm bài báo cáo của một số IIS 

V. HOẠT ĐỘNG NỒI TIẾP 

- Chuẩn bị bài mới (bài 6) 
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ỖSài ổ 

MỘT só TẤíỉ ĐÍ CỦA CHẢƯ tục yẦ KHƯ yực 

Tiết L MỘT SỐ ỴẮN ĐÌ CỦA CHÂƯ PHI 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

7. về kiến thức 

- Hiểu được những khó khăn lớn về tự nhiên của châu Phi. Tài 

nguyên khoáng sản và rừng của châu Phi đang bị suy giảm. 

- Biết được những khó khăn lớn về dân cư và xã hội châu Phi. 

- Hiểu được châu Phi là một châu lục nghèo, tốc độ phát triển kinh 

tế chậm và nguyên nhân của nó. 

2. về kĩ năng 

Phân tích được các bảng số liệu, biểu đồ, liên hệ thực tế. 

3. về thái độ 
Nhận thức được ý nghĩa của việc bảo vệ, sử dụng hợp lí nguồn 

tài nguyên thiên nhiôn. Có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ 

giữa sự phát triển kinh tế- xã hội và sự phát triển dân số. 

II. TIIIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ các cảnh quan và khoáng sản châu Phi 

- Bản đồ tự nhiên châu Phi. 

- Các bảng số liộu phóng to từ SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

7. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra vở thực hành của một sô học sinh và chấm điểm. 

3. Bài mới 

* GV ưào bài: Châu Phi đã từng có những nền văn minh cố dại 

rực rỡ, như nền văn minh sông Nin do người Ai Cập xây dựng. 

Hơn 4 thế kỉ bị thực dân châu Âu thống trị (thế kỉ XVI- XX), 

châu Phi đã bị cướp bóc cả con người và tài nguyên thiên 

nhiên. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân đã kim 
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hãm các nước châu Phi trong sự nghèo nàn, lạc hậu, dù châu 

Phi khỏng thiếu diều kiộn để phát triển kinh tế- xã hội. 

Thời 

gian 
Hoạt dộng của thầy và trò 

Iloạt dộng 1: Tìm hiểu một số 

vấn về tự nhiên của cháu Phi 

Bước 1: GV phát phiếu học tập và 

hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số 

vấn đồ tự nhiên châu Phi bằng các yeu 

cầu và câu hỏi sau: 

- Dựa vào hình 6.1 và hiểu biết của cá 

nhân, cm hãy nhận xét: khí hậu, cảnh 

quan châu Phi. 

- Thực trạng khai thác tài nguyên 

khoáng sản, tài nguyên rừng và thực 

trạng môi trường ở châu Phi hiện nay 

như thè nào? 

- Giải pháp đặt ra cho việc sử dụng tài 

nguyên của nhiều nước châu Phi là gì? 

lìước 2: Iỉọc sinh trả lời các câu hỏi 

vào phiếu học tập. 

Phiếu học tập 

Hãy điền thông tin vào bảng sau. 

1. Đặc điểm khí hậu 

châu Phi 

2. Đặc điểm cảnh quan 

châu Phi 

3. Những tài nguyôn ớ 

châu Phi đang bị khai 

thác mạnh 

4. Giải pháp trong sử 

dụng tài nguyên 

Bước 3: Gọi một số học sinh trình bày 

ý kiến của mình, GV nhận xét và 

chuẩn xác kiến thức, học sinh đối 

chiếu với phiếu học tập của mình. 

Kiến thức cơ bản 

/. Một số vấn đề về 

tự nhiên 

- Khí hậu: phần lớn 

lãnh thố châu Phi có 

khí hậu khô nóng. 

- Cảnh quan: phần 

lớn là hoang mạc, bán 

hoang mạc và xa van. 

- Tài nguyên khoáng 

sản và tài nguyên 

rừng đang bị khai 

thác mạnh dẫn đến 

cạn kiệt và mỏi 

trường suy thoái. 

- Giải pháp cấp bách: 

khai thác, sử dụng 

hợp lí tài nguyên và 

áp dụng biện pháp 

thuỷ lợi nhằm hạn 

chế khô han. 



Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số II. Một sô vãn đề 

vấn đề dãn cư và xã hội dãn cư và xã hội 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, yêu - Tỉ suất gia tầng tự 

cầu: nhiên dản số cao nhất 

— Nhóm 1: Dựa vào bảng 6.1, so thế giới. 

sánh và nhận xét tình hình sinh, - Tuổi thọ trung binh 

tử, gia tăng dân số tự nhiên của thấp, chì đạt 52 năm tuoi. 

châu Phi so với thế giới và các châu - Trình độ dan trí 

lục khác. thấp, nhiều hủ tục lạc 

- Nhóm 2; Nhận xét về tình hình hậu chưa được xoá bỏ, 

gia tăng dân số, tuổi thọ trung bình xung đột sắc tộc, đói 

của châu Phi. Giải thích. nghèo, bệnh tật (2/3 

- Nhóm 3: Trình bày các đặc điểm tổng số người nhiễm 

cơ bản của một sô vân đề xã hội HIV tập trung ở châu 

châu Phi. Trong xu hướng toàn cầu Phi) đe doạ cuộc sống 

hoá, châu Phi nhận được sự giúp đờ hàng trăm triệu người 

như thế nào từ các tô chức quốc tê châu Phi. 

và các nước trên thế giới? — Hiện châu Phi nhận 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình được sự giúp đỡ lớn 

bày kết quả thảo luận của nhóm của các tố chức quốc tế 

mình, các nhóm khác góp ý và bổ và các nước, trong đó 

sung. GV nhận xét và chuẩn xác có Việt Nam về giáo 

kiến thức. dục, y tế, lương thực,... 

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số III. Một sô vấn đề 

vấn đề kinh tế của châu Phi về kinh tế 

Bước 1: GV nôu yêu cầu: - So với thế giới, tỉ lệ 

- Dựa vào bảng 6.2, nhận xét tốc độ căng GDP của các khu 

tăng trưởng GDP của một số khu vực châu Phi tương 

vực châu Phi so với thế giới. đối cao, nhưng tăng 

- Nhận xét chung về nền kinh tế chậm và không ôn 

châu Phi. định. 

- Nguyôn nhân nào tác động sâu sắc - Hiện nay nền kinh 

làm cho nền kinh tế nhiều nước châu tế châu Phi đang 

Phi chậm phát triển và nghèo nàn? phát triển theo chiều 

hướng tích cực. Tuy 



Bước 2: Gọi một sô học sinh trả lời 

cảu hỏi, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

nhiên đa số các nước 

châu Phi có nền kinh 

tế kém phát triển. 

- Nguyên nhân: sự 

thống trị lâu dài của 

chủ nghĩa thực dân, 

xung đột sắc tộc, các 

nhà nước của nhiều 

quốc gia còn non trẻ, 

thiếu khả nấng quản lí. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên châu Phi đối với sự 
phát triển kinh tế- xã hội là: 

a) Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn. 

b) Phần lớn lãnh thồ có khí hậu khô nóng. 

c) Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc, bán hoang mạc và xa van. 

(1) Cả b và c đúng. 

2. Tài nguyên khoáng sản ở châu Phi đang bị khai thác mạnh là do: 

a) Ngành công nghiộp nặng đang ngày càng phát triển. 

b) Các nước châu Phi uti tiên phát triển công nghiệp khai khoáng, 

e) Nhiều công ti nước ngoài đến đầu tư khai thác khoáng sản. 

d) Ngành khai thác khoáng sản là ngành kinh tế chính của châu Phi. 

3. Chàu Phi là châu lục có: 

a) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới. 

b) Sô người nhiễm IIIV nhiều nhất thế giới. 

c) Tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

4. Nguyên nhân dàn đến sự chậm phát triển cùa nền kinh tế châu Phi là: 

a) Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trong thời gian dài. 

h) Gia tăng dân số quá nhanh. 

c) Thiếu tài nguyên thiên nhiên và nhân lực. 

(ỉ) Cá a và b đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔI TIẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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Vềàí 6 

MỘT só TẤN ĐÍ CỦA CHẢU tục TÀ KHƯ Tực 

Tiết t. MỘT SỐ TẤN ĐÍ CỦA CHẢƯ Mĩ LA TINH 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Biết được Mĩ La - tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài 

nguyên phong phú, thuận lợi cho phát triển kinh tế- xà hội 

của các nước. 

- Hiểu được sự chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa người giàu và 

người nghèo trong xã hội Mĩ La - tinh. Hiểu được quá trình đô 

thị hoá quá mức và hậu quả của nó đối với Mĩ La - tinh. 

- Hiểu được những đặc điếm cơ bản của nền kinh tế Mĩ La - tinh. 

2. về kĩ năng 

Phân tích được các bảng số liệu, biếu đồ, lược đồ. 

3. về thái độ 
Nhận thức được sự bất bình đẳng trong xã hội Mĩ La - tinh, có 

ý thức bảo vệ sự công bằng xã hội. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ các cảnh quan và khoáng sản Mĩ La - tinh. 

- Biếu đồ tốc độ tăng GDP của Mĩ La - tinh thời kì 1985- 2004, 

phóng to từ SGK. 

- Các bảng số liệu phóng to từ SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh và chấm điểm. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Cách đây trên 200 năm, những người dân nhập cư 

(chủ yếu đến từ Nam Âu) đã tiến hành đấu tranh đế tách các 

quốc gia ở Trung và Nam Mĩ khỏi các nước chính quốc và 
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tuyên bô độc lập. Đó là điều kiện thuận lợi cho các nước phát 

triến kinh tế- xã hội. Song nền kinh tê hầu hết các nước Mĩ 

La - tinh vẫn đang phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống của 

nhân dân lao động ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo 

giừa các nhóm dân cư quá lớn đang là những khó khăn mà 

khu vực này tiếp tục phải giải quyôt. 

Thời 

gian 
Hoạt dộng của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một sô 

vấn về tự nhiên, dản cư và xã 

hội của Mĩ La - tinh 

Bước ỉ: Chia lớp thành 3 nhóm, phát 

phiếu học tập và yôu cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào hình 6.3, cho 

biết Mĩ La - tinh có những cảnh 

quan và tài nguyên khoáng sản gì? 

Nòu những thuận lợi về điều kiện tự 

nhiôn của Mĩ La - tinh. 

- Nhóm 2: Dựa vào bảng 6.3, nhận 

xét tí trọng thu nhập của các nhóm 

dân cư một số nước Mĩ La - tinh. 

- Nhóm 3: Cho biết những vấn đề xã 

hội còn tồn tại ảnh hưởng tiêu cựe 

đến sự phát triển kinh tế- xã hội Mĩ 

La - tinh. 

Phiếu học tập 

Ilây điền thông tin vào bảng sau. 

I. Nhừng điều 

kiện tự nhiên 

thuận lợi của 

Mĩ La - tinh 

2. Các loại - Khoáng sản: 

khoáng sản và . 

cảnh quan Mĩ - Cảnh quan:... 

La - tinh 

Kiến thức cơ bản 

L Một số vấn đề về iự 

nhiên, dán CƯ và xã hội 

- Mĩ La - tinh có 

điều kiện tự nhiên 

thuận lợi cho sự phát 

triển kinh tế- xã hội: 

+ Tài nguyên khoáng 

sản giàu có, chủ yếu 

là kim loại màu, kim 

loại quý hiếm và 

nhiên liệu. 

+ Đất đai, khí hậu 

thuận lợi, cảnh quan 

đa dạng. 

- Đói nghèo và sự 

chênh lệch quá lớn về 

thu nhập là những 

khó khăn lớn của xă 

hội Mĩ La - tinh. 

+ 37%- 62% số dân 

sống dưới mức nghèo 

khổ. 

+ Ruộng đất tập trung 

trong tay người giàu, 

người nghèo không có 

ruộng đất để canh tác. 
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3. Những vấn đề 

dân cư và xã hội 

cần giải quyết ở 

Mĩ La - tinh 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm minh, các 

nhóm khác góp ý và bổ sung, GV nhận 

xét và chuẩn xác kiến thức, học sinh 

đối chiếu với phiếu học tập của mình. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số 

vấn đề về kinh tế Mĩ La - tinh 

Bước 1. vẫn 3 nhóm trên, GV giao 

nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 

- Nhóm 1: Dựa vào hình 6.4, nhận 

xét tốc độ. tăng trưởng GDP của Mĩ 

La - tinh trong thời kì 1985- 2004. 

- Nhóm 2: Nhận xét chung về tình 

hình kinh tế Mĩ La - tinh. Giải 

thích. Dựa vào bảng 6.4, cho biết 

những nước nào ở Mĩ La - tinh có 

tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với 

GDP). 

- Nhóm 3: Giải thích tại sao đầu tư 

từ nước ngoài vào Mĩ La - tinh bị 

giảm. Điều đó ảnh hưởng như thế 

nào đến sự phát triển kinh tế- xã 

hội Mĩ La - tinh? 

- Nhóm 4: Trình bày tình hình 

phát triển kinh tế- xã hội Mĩ La - ị 
tinh trong những năm gần đây. 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm 

mình, các nhóm khác góp ý và bố 

sung. GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

- Đô thị hoá tự phát 

đã dẫn đến nhiều tiêu 

cực trong xã hội Mĩ 

La - tinh. 

II. Một sô vấn đề về 

kinh tê 

- Tốc độ tăng trưởng 

GDP không ốn định 

lớp qua các năm (cụ 

thế ở hình 6.4). 

- Đa số các nước tốc 

độ phát triển kinh tế 

không đồng đều, phát 

triển chậm, thiếu ổn 

định, phụ thuộc các 

công ti tự bản nước 

ngoài, tổng nợ nước 

ngoài lớn. 

- Nguồn đầu tư từ nước 

ngoài giảm mạnh: Cuối 

thập niên 90, FDI vào 

Mĩ La - tinh từ 70- 80 

tỉ USD/năm, đến năm 

2003 giảm xưóng còn 31 

tỉ USD, do tình hình 

chính trị không ổn định. 

- Những năm gần 

đây, nền kinh tê của 

nhiều quốc gia đâ 

đươc cải thiện. 
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IV/. CỦNG CỐ 

1. Tài nguyên giàu có yà quan trọng nhất cúa các nước Mỉ La - tinh là: 

a) Khoáng sản kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu. 

b) Khí hậu nhiệt đới ẩm và khí hậu cận xích đạo. 

c) Các đồng cỏ rộng lớn đế phát triển chăn nuôi, 

đ) Nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng. 

2. Việc khai thác tài nguyên giàu có phục vụ cho: 

a) Các công ti tư bản nước ngoài. 

b) Tầng lớp người giàu vì họ có điều kiện đầu tư khai thác. 

c) Đại bộ phận dân cư Mĩ La - tinh. 

d) Că a và b đúng. 

3. Đầu tư từ nước ngoài đến Mĩ La - tinh ngày càng giảm mạnh là do: 

a) Tình hình chính trị không ổn định. 

b) Chính sách phát triển kinh tế của các nước Mĩ La - tinh có 

nhiều thay đổi. 

c) Điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt. 

d) Nguồn tài nguyên khoáng sản đã cạn kiệt. 

4. Biểu hiện nào sau đây là đặc điếm kinh tể- xã hội Mi La - tinh 

trong những năm gần đây? 

a) Nền kinh tế được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh. 

b) Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục. 

c) Tập trung cải cách kinh tế, quốc hữu hoá một số ngành kinh tế. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

V. HDẠT ĐỘNG NÔÌ TIÊP 

— Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

— /huấn bị bài mới. 
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àì 6 

MỘT SỐ YẤN ĐÌ CỦA CHẢƯ LỤC YÀ KHƯ Ỵực 

Tiết 3. MỘT SỐ TẮM ĐÌ CỦA KHƯ Yực TẢY NAM Ấ 

YÀ KHƯ Yực TRƯNG Ắ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Biết được đặc điếm cơ bản về tự nhiên, dân cư và xã hội của 

khu vực Tây Nam Á và Trung Á. 

- Hiếu được những nét cơ bản về quá trình thành lập, hì nh dạng 

lãnh thổ, vị trí địa lí, diều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, chính 

trị, xã hội và kinh tế của hai nước Pa-le-xtin và I-xra-en. 

- Hiểu được tại sao giữa Pa-le-xtin và I-xra-en lại có mâu thuẫn 

thường xuyên dẫn tới xung đột. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích được các bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ, bản đồ. 

- Rèn luyện khả nàng phân tích, tổng hợp thông tin. 

3. về thái độ 

- Phản đối những hành động gây chiến tranh. 

- ủng hộ và có ý thức bảo vệ hoà bình 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ khu vực Tây Nam Á. 

- Lược đồ khu vực Trung Á. 

- Lược đồ Pa-le-xtin và I-xra-en. 

- Các tranh ảnh liên quan đến bài học. 

- Bản đồ tự nhiên châu Á. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh và chấm điếm. 
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3. Bài mới: 

:ỉ: GV vào bài: Vị trí địa lí mang tính chiến lược, nguồn tài 

nguyên dầu mò giàu có và sự tồn tại các vấn đề dân tộc mang 

tính lịch sử, các tôn giáo với những tín ngường khác biệt đang 

là những nguyên nhân chính gây nên sự tranh chấp, xung đột 

kéo dài ở Tây Nam Á và Trung Ả. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiên thức cơ bản 

Tìm hiểu đặc điểm của khu vực Tay 

Nam Á và Trung Ả 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khu vực 

Tây Nam Á 

Bước 1: Làm việc với lược đồ khu vực 

Tây Nam Á và bản đồ Tự nhiên châu Á. 

GV nêu yêu cầu: 

+ Dựa vào hình 6.1 trong SGK và bản 

đồ Tự nhiên châu Á, cho biết tự nhiên 

khu vực Tây Nam Á đặc điểm gì nổi 

bật? 

+ Phân tích ảnh hướng của vị trí địa lí 

đối với quá trình phát triển kinh tế- 

xã hội khu vực Tây Nam Á. 

- Học sinh trả lời vào phiếu học tập 

sau. 

Phiếu học tập 

Hãy điền thông tin vào bảng sau, thể 

hiện đặc điểm nối bật của tự nhiên 

khu vực Tây Nam Á 

1. Nhừng đặc điểm 

về vị trí địa lí 

2. Những thuận lợi 

và khó khăn do vị 

trí địa lí mang lại 

3. Quy mô lành thổ 

L Đặc điểm của 

khu vực Tãy Nam 

Á và Trung A 

1. Tây Nam Á 

- Tự nhiên: 

+ Có diện tích rộng 

lớn, là nơi tiếp giáp 

của hai đại lục và ba 

châu lục, giáp với 

biển Ca-xpi và biển 

Đen. 

+ Có 20 quốc gia và 

vùng lãnh thố với 

diện tích 7 triệu km2. 

+ Tài nguyên: dầu 

mỏ, khí đốt trữ lượng 

lớn. 

- Xã hội: 

+ Thời cố đại đã xuất 

hiện nhiều quốc gia 

có nền văn minh rực 

rỡ. 

+ Là nợí xuất hiện 

các tôn giáo lớn, 

phần lớn dân cư theo 

đao Hồi 

33 



40 



Phiếu học tập 

Hãy điền thõng tin vào bảng sau, thế 

hiện đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí 

ị và tự nhiên khư vực Trung A 

1. Những đặc điếm 

về vi trí đia lí 

2. Đặc điểm khí hậu 

3. Quy mô lãnh thồ 

4. Những tài nguyên 

có giá trị và sự phân 

bô của chúng 

- Gọi một sô học sinh trình bày, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Làm việc với SGK, để tim hiểu 

đặc điểm xã hội của khu vực Trung A. 

- GV nêu yêu cầu: Hây cho biết 

những đặc điểm cơ bản của xã hội 

khu vực Trung Á. 

- Học sinh trả lời, GV chuẩn xác 

kiến thức và giải thích cho học sinh 

hiếu rõ vì sao trong những năm gần 

đây tình hình chính trị khu vực 

Trung Á thiếu ổn định. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu Nhà nước 

I-xra-en và Nhà nước Pa-le-xtin 

Bước ĩ: Chia lớp thành 4 nhóm, yều cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào hình 6.8 và SGK 

cho biết sự mở rộng lãnh thổ của I- 

xra-en, sự mở rộng đó có ảnh hưởng 

thế nào tới mối quan hệ với các quốc 

gia láng giềng, và từ đó có ảnh 

hưởng gì tới sự phát triển kinh tế- 

xã hội của 1-xra-en cũng như sự ổn 

định của khu vực Tây Nam Á. 

u-ra-ni-ưm, muối 

mỏ, tiềm năng thuỷ 

điện. 

- Xã hội: 

+ Mật độ dân số 

thấp, đa dân tộc, 

chịu ảnh hướng sâu 

sắc của đạo Hồi. 

4* Đã từng có “Con 

đường tơ lụa” đi qua 

nên thừa hưởng 

nhiều giá trị văn hoá 

của cả phương Đồng 

lẫn và phương Tây. 

4- Những năm gần 

đây tình hình chính 

trị thiếu ổn định. 

//. Nhà nước I- 

xra-en và Nhà 

nước Pa-le-xtin 

1. Nhà nước I-xra-en 

- Thành lập năm 

1948 với diện tích 

1.4.100km2, hiện nay 

đã mở rộng lãnh thố 

gấp 1,5 lần so với 

năm 1948. 

- Đặc điểm tự nhiên: 

4- Khí hậu địa trung 
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- Nhóm 2: Điền những thông tin cần 

thiết vào phiếu học tập sau, đế’ thê 

hiện những đặc điểm cơ bản về xã 

hội, chính trị, kinh tế của I-xra-en. 

Phiếu học tập 

Hãy điền thông tin vào bảng sau, 

thể hiện đặc điểm cơ bản về xã hội, 

chính trị, kinh tế của I-xra-en. 

1. Nhừng đặc điểm 

về xã hội 

2. Những đặc điếm 

về kinh tế 

3. Những đặc điểm 

về chính trị 

- Nhóm 3: Trình bày quá trình 

thành lập lãnh thố và nêu vị trí địa 

lí của Pa-le-xtin. Giải thích tại sao 

giữa I-xra-en và Pa-le-xtin lại có 

mâu thuẫn thường xuyên dẫn tới 

xung đột. 

- Nhóm 4: Điền những thông tin cần 

thiết vào phiếu học tập sau, để thể 

hiện những đặc điểm cơ bản về xã 

hội, chínK trị, kinh tế của Pa-le- 

xtin. 

Phiếu học tập 

Hãy điền thông tin vào bảng sau, 

thể hiện đặc điểm cơ bản về xã hội, 

chính trị, kinh tế cua Pa-lp-xtin. 

1. Những đặc điểm 

về xã hội 

2. Những đặc điểm 

về kinh tế 

hải, lượng mưa ít. 

+ Tài nguyên hạn 

chế, chỉ có đồng phết . 

phát, brôm, manhẻ,, 

đất sét,... 

- Dân cư và xã hội: 

+ Dân số: hơn 7 triệu 1 

người. 

+ Dàn cư phần lớn theo) 

đạo Do Thái (80%). 

+ Thường xảy ra các: 

xung đột. 

+ Thu nhập vào loạii 

cao của thế giới: 24.6003 

USD/ người/năm. 

- Kinh tế: 

+ Là nước công nghiệpp 

phát triển, có nềm 

nông nghiệp, khoẼa 

học- kĩ thuật và quảm 

lí kinh tế tiên tiến. 

+ Các sản phẩm mũii 

nhọn: Kim cương đỉã 

chế tác, thiết bị cônịg 

nghệ cao, vũ khíí, 

phần mềm máy tínhi, 

hoá chất, dệt, may... 

+ Nhập khâu ngỉũ 

cốc, dầu thô. 

2. Nhà nước Pữ le- 

xtin 

- Thành lập: 15-11- 

1988, diện tích 11 OGOkmi2 

42 



3. Những đặc điốm . nhưng hiện nay chi 

về chính trị. . còn khoáng 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày 6260krrr. biõn giới 

kết quả thảo luận cua nhóm minh, chưa rõ ràng, 

các nhóm khác góp ý và bổ sung. GV Tự nhiên: Vị trí nằm 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức giữa Gioóc-đa-ni, Ai 

Cập và 1-xra-en, lãnh 

thổ gồm các bộ phận 

tách rời. 

- Dân cư và chính trị: 

+ Dân số khoảng 3,8 

triệu người, đa sô 

theo đạo Hồi. 

4 60 % dân số sống 

nghèo khổ. 

4 Sau khi đất nước 

thành lập, xung đột 

liên miên, thường 

xuyên bị khủng hoảng. 

- Kinh tế: 

4 Kém phát triển. 

4 Sản phẩm chủ yếu: 

ô liu, cam, quýt, rau, 

thịt bò, xi măng, 

hàng dệt may, hàng 

nn nghệ,. 

IV. CỦNG CỎ 

1. Hãy nối các khu vực với các đặc điểm tự nhiên và xã hội của 

khu vực dó: _ 

Các khu vực Các đặc điểm về tự nhiên, xã hội 

1. Tây Nam Á 

2. Trung Á 

a. Giàu tài nguyên khoáng sản, tiềm năng 

thuỷ điộn. 

b. Bao gồm bán đảo Á-rập, cao nguyên I-ran 

và một số vùng đất tiếp giáp với biển Ca- 

xpi và Biển Đen. 
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c. Có diện tích khoảng 7 triệu km2. 

d. Có diện tích gần 5,6 triệu kmz. 

e. Là nơi tiếp giáp của hai dại lục và ba châu 

luc. 
• 

g. Đã từng có “Con đường tơ lụa” đi qua. 

h. Là nơi xuất hiện các tôn giáo lớn. 

2. Đặc điếm nào sau đây thuộc về nước i-xra-en? 

a) Khí hậu cận nhiệt địa trung hải, lượng mưa ít. 

b) Khoảng 60% số dân nghèo khổ, Liên hợp quốc thường xuyêrn 

giúp đỡ. 

c) Biên giới còn chưa rõ ràng, lãnh thổ bao gồm các bộ ohậin 

tách rời. 

đ) Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là ô-liu, cam quýt, rau, thịịt 

bò. 

3. Giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có mâu thuẫn thường xuyên dẫn đếứi 

xung đột, là vì: 

a) Cạnh tranh kinh tế, chiếm lĩnh thị trường. 

b) Mâu thuẫn các sắc tộc, tôn giáo giữa hai nước. 

c) Tranh chấp lãnh thổ. 

d) Hai nước có thế mạnh kinh tế giống nhau dẫn đến cạnh trinh. 

4. Đặc điểm kinh tê nào sau đây thuộc về nước Pa-le- xtin? 

a) Có nền công nghiệp phát triển, nông nghiệp, khoa học- k thuiật 

tiên tiến. 

b) Sản phẩm mũi nhọn là kim cương tác chế, vũ khi, phầt mềlm 

máy tính,... 

c) Kinh tế kém phát triển, sản phẩm cong-nghiệp chủ yếu xi mãrng, 

dệt may,... 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIEP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài thực hành. 
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ố' 

MỘT SỐ TẮM ĐÍ CỦA CHẢƯ tục TÀ KHƯ Tực 

Tiết 4. THỰC HÀNH: PHẢN TÍCH MỘT số TẮN ĐÌ CỦA 

KHƯ Tực TẢY NAM Ả TÀ KHƯ Tực TRƯNG Á 

I. vục TIÊU BÀI IIỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

7 về kiên thức 

- Iliểu được khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á là hai khu 

vực cung cấp sản lượng dầu mỏ lớn cho thế giới. 

- Iliểu dược những nhừng khó khăn về tình hình chính trị, xã hội 

ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Hiểu được hậu quả của các 

cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố ờ khu vực Tây 

Nam A và Trung A. 

2 về ki năng 

- Phân tích bảng số liệu, kĩ năng tính toán, so sánh. 

- Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ. 
- Rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp thông tin. 

5 về thái độ 

- Phản đối những hành động gây chiến tranh. 

- Ưng hộ và có ý thức bảo vệ hoà bình 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Phóng to bảng 6.5 trong SGK. 

Biểu đồ vẽ phóng to từ bảng số liệu 6.5. 

- Các tranh ảnh liên quan đến bài thực hành. 

- Các tài liệu nói về các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, các cuộc 

khủng bố ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

> Ổn định lớp 

2 Kiểm tra hài cũ 

- Hãy trình bày các đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam A, 

với đặc điểm tự nhiên đó khu vực Tây Nam Á có những thế 

mạnh kinh tế gì? 
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- Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thCê 

nào tới sự phát triển kinh tế- xã hội của cả hai quốc giaV? 

Theo em, đê cùng phát triển, hai nước phải làm gì? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Trong tiết 1, 2, 3 của bài 6, chúng ta đã được biếtt 

những đặc điếm cơ bản về tự nhiên, kinh tế, xả hội cứa khiu 

vực Tây Nam Á và Trung Á. Bài thực hành hôm nay sè giúp) 

chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của hai khu vực này trong việtc 

cung cấp dầu mỏ cho thế giới và hiểu hơn về tình hình xung độtt 

sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố ở hai khu vực này. Bài thựcc 

hành hôm nay sẽ rèn luyện cho các em những kĩ năng địa lí nhưr: 

vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu, so sánh, tổng hợp thông tin... 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò cung 

cấp dầu mỏ của khu vực Tãy Nam A 

và Trung Á 

Bước 1: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu 

thô khai thác và tiêu dùng của một số 
khu vực trên thế giới, năm 2003. 

- GV hướng dẫn: Dựa vào bảng số liệu 

đã cho trong SGK (bảng 6.5), lựa chọn 

dạng biểu đồ nào thích hợp nhất, nhằm 

thể hiện lượng dầu thô khai thác và 

lượng dầu thô tiêu dùng của mỗi khu 

vực, đồng thời thế hiện sự so sánh giữa 

lượng dầu thô khai thác với lượng dầu 

thô tiêu dùng của mồi khu vực và các 

khu vực với nhau. 

- Yêu cầu đối với biểu dồ: Chính xác, 

đảm bảo thẩm mĩ, có tên biểu đồ, có số 

liệu trên biểu dồ, có đơn vị, có chú 

thích nếu cần,... 

- Gọi một học sinh lên bảng vẽ mẫu, 

các học sinh khác nhận xét. 

- Các học sinh tiến hành vẽ vào vở 

1. Vai trò cung 

cấp dầu mỏ của 

khu vực Tây Nam 

Á và Trung Á 

а. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ cột, mỗi 

khu vực có hai cột, 
một cột thế hiện 

lượng dầu khai thác 

còn cột kia thể hiện 

lượng dầu tiêu dùng. 

- Biểu đồ chính xác, 

đảm bảo các yêu cầu 

đề ra. 

б. Tính lượng dầu 

chênh lệch 

(Kết quả xem phụ 

lục 1 và 2) 

c. Nhận xét khả 
năng cung cấp dầu 

mó cho thế giới của 

khu vực Tây Nam A 
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- Giáo viên treo biểu đồ vè phóng to 

lẽn bảng đổ học sinh (tối chiếu. 

Bước 2: Tính lượng dầu chênh lộch 

giừa khai thác và tiêu dùng cua các 

khu vực. 

- GV hướng dẫn: các em có thê lấy 

lượng dầu khai thác trừ cho lượng dầu 

tiêu dừng(đơn vị tính là thùng/ ngày). 

Hoặc lấy lượng dầu khai thác chia cho 

lượng dầu tiêu dùng, rồi nhân VỚI 100 

(đơn vị tính là %). 

- Học sinh tiến hành tính và điền 

thông tin vào các bảng sau (nếu dùng 

phép trừ thì điền thông tin vào bảng 1, 

còn dùng phép chia thì điền thông tin 

vào bảng 2). 

Báng 1: Lượng dầu khai thác so với 

lượng dấu tiêu dùng của các khu vực 

(Đơn vị: thùng ngày) 

Lượng dầu khai 

thác chênh lệch 

so với lượng dầu 

tiêu dùng (thùng) 

Đông À 

Tây Nam Á 

Trung Á 

Đông Nam Á 

Nam Á 

Bắc Ảu 

Đông Ảu 

Nam Ảu 

Tây Ảu 

Bắc Mi 

- Lượng dầu khai 

thác lổn nhất thê 

giới: gấp 8,3 lần 

Đông Nam Ả, 2,8 lần 

Bắc MI, 132,6 lần 

Tây Âu,... 

- Lượng dầu khai 

thác so với lượng dầu 

tiêu dùng là 349 %. 

Qua dó cho chúng ta 

thấy rằng khả năng 

cung cấp dầu mỏ cho 

thế giới là rất lớn, có 

thể nói dây là nơi 

cung cấp dầu chính 

cho thế giới. 

Các khu vực 
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Bảng 2: Lượng dầu khai thác so VỚI 

lượng dầu tiêu dùng của các khu vực 

(Đơn vị: %) 

Các khu vực Tỉ lệ lượng dầu khai 

thác so với lượng 

dầu tiêu dùng (%) 

Đông Á 

Tây Nam Á 

Trung Á 

Đông Nam Á 

Nam Á 

Bắc Âu 

Đông Âu 

Nam Ảu 

Tây Âu 

Bắc Mĩ 

- Gọi một số học sinh trình bày kết quả 

tính, các hoc sinh khác góp ý và bổ sung. 

- GV treo kết quả cưa cả hai cách tính 

lên bảng dể học sinh đối chiếu kết quả. 

Bước 3: Nhận xét về khả năng cung cấp 

dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây 

Nam Á. 

- GV hướng dẫn học sinh nhận xét 

bằng các câu hỏi sau: 

+ Khả năng khai thác dầu mỏ ở Tây 

Nam Á so với khả năng tiêu dùng như 

thê nào? 

+ Lượng dầu mỏ khai thác ở Tây Nam 

A so với các vùng khác? 

+ Mức chênh lêch giừa lượng dầu khai 

thác và lượng dầu tiêu dùng của Tây 

Nam A so với các khu vực khác? 



+ Qua đó, om thấy được khả năng của 2. Xung dột sắc tộc, 

Tây Nam A trong viộc cung cấp dầu mỏ xung đột tôn giáo 

cho thế giới như thế nào? và nạn khủng bố 

- Ilọc sinh lần lượt trả lời các cảu hỏi, Cấu trúc cưa bài 

GV nhận xét và chuẩn xác kiến thức, nhận xét bao gồm 

sau đó học sinh hoàn thiện bài nhận các phần sau: 

xót vào vở thực hành. - Mớ bài: Nói về 

Hoạt động 2: Tìm hiểu xung đột sắc nguyên nhân cua các 

tộc, xung đột tôn giảo và nạn cuộc xung đột và nạn 

khủng bố ớ Tây Nam Á và Trung Á khủng bố 

Bước 1. GV hướng dẫn: Dựa vào kiến - Nội dung chính: 

thức bài học (tiết 3, bài 6) và báng Nhận xét chung về 

thông tin trong SGK, tống hợp thông tình hình chính trị của 

tin và rút ra nhận xét chung về tình hai khu vực và hậu quả 

hình chính trị, xả hội ở khu vực Tây của các cuộc xung đột. 

Nam Á và Trung Ả. Từ đó cho biết nạn khủng bố- 

nhừng hậu quả của các cuộc xung đột, - Kết luận: Thái độ 

nạn khủng bố đối với đời sống nhản của bản thân đối với 

(lân, đối với tình hình phát triển kinh 

tế- xã hội của Tây Nam Á và Trung Á. 

- lỉọc sinh tiến hành làm bài vào vở 

thực hành theo hướng dẫn của GV. 

- Gọi một sô học sinh trình bày bài 

nhạn xét cua mình, GV nhận xót và 

chuẩn xác kiến thức. 

những vấn đề này. 

IV. NIIẬN XÉT VẢ ĐÁNII GIẢ 

- Nhận xét về thái độ làm việc của học sinh. 

- Nhận xét vè trình độ chuyên môn và mức độ thành thạo các kĩ năng. 

- Chấm điếm bài thực hành cùa một sô học sinh. 

V. HOẠT DỘNG NÔI TIÍỈP 

- Hoàn thiện bài thực hành vào vở. 

- Chuẩn bị bài mới. 

VI. PHỤ LỤC 
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Bảng 1: Lượng dầu khai thác so với lượng dầu tiếu dừng của các khu vực 

(Dơn vị: thùng! ngày) 

Các khu vực 
Lượng dầu khai thác chênh lệch so với 

lượng dầu tiêu dùng (thùng) 

Đông Á - 11105,7 

Tây Nam Á 15239,4 

Trung Á 669,8 

Đông Nam Á - 1165,3 

Nam Á - 1842,5 

Bắc Âu 2252,5 

Đông Au 3839,3 

Nam Âu - 4338,1 

Tây Âu - 6721 

Bắc Mĩ - 14240,4 

Bảng 2: Lượng dầu khai thcuc so với lượng dầu tiêu dùng của các khu vực 

(Đơn vị: %) 

Các khu vực 
Tỉ lệ lượng dầu khai thác so với lượng 

dầu tiêu dùng (%) 

Đồng Á 23,5 

Tây Nam Á 349 

Trung Á 233 

Đông Nam Á 68,9 

Nam Á 26,5 

Bắc Âu 173 

Đông Âu 183 

Nam Âu 3,3 

Tây Âu 2,3 

Bắc Mĩ 35,9 
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ĨPáẩSì/ w 
ĐỊA Ú KHU VỤC VÀ ouốc GIA 

Vềàí 7 

HOA Kì 

Tiết 1. VỊ TRÍ ĐỊA tí VÀ TÀI HGƯYÌN THllíỉ NHltN 

I. MJC TIỀU BÀI nọc 

Síu bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Nhận thức được các đặc điếm về vị trí địa lí, sự phân hoá về tự 
nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì. 

2. về kĩ năng 

Ròn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ, phân tích bảng số liệu. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Mn đồ hành chính hoặc bản đồ tự nhiên châu Mĩ. 

- Bản đồ tự nhiên Hoa Kì. 

- Các bảng số liệu cần thiết. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

ĩ. Ún định lớp 

2. .Ciểtn tra bài củ 

íiếm tra vở thực hành và chấm điểm bài báo cáo của một vài HS. 

3. lài mới 

' GV vào bài: Iloa Kì là một quốc gia rộng lớn nằm ở trung tâm 

Bắc Mĩ, có nguồn tài nguyên phong phú, thiên nhiên phân 

hoá đa dạng. Đó là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát 

triển kinh tê-* xã hội của Hoa Kì. Bài học hôm nay sẽ cho 

chúng ta thấy sự ưu đãi của thiên nhiên đối với đất nước Hoa 

Kì. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu lãnh thổ 

và vị trí địa lí của Hoa Kì 

Bước 1: Nhận biết và phân tích lãnh 

thổ Hoa Kì. 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Dựa vào bản đồ hành chánh 

Châu Mĩ. Em có nhận biết gì về 
hình dạng lãnh thố Hoa Kì. 

+ Với hình dạng đó đã mang tới 

những thuận lợi và khó khăn gì cho 

Hoa Kì trong quá trình phát triển 

kinh tế- xã hội? 

- HS trả lời câu hỏi, GV chuẩn xác 

kiến thức. Giáo viên có thể yêu cầu 

HS nhận xét câu trả lời cùa bạn và 

bố sung câu trả lời. 

Bước 2: Nhận biết và phân tích vị 

trí địa lí của Hoa Kì. 

- HS quan sát hình 6.1, nhận xét, 

phân tích vị trí địa lí của Hoa Kì đối 

với sự phát triển kinh tế- xã hội (có 

những thuận lợi và khó khăn gì?). 

- GV gọi một số HS trình bày nhận 

xét, sau đó GV chuẩn xác kiến thức. 

- GV nhấn mạnh, với vị trí nằm cách 

xa các châu lục, ngăn cách bởi các đại 

dương lớn nên Hoa Kì tránh được sự 
tàn phá của chiến tranh đã tạo cho 

Hoa Kì một cơ hội lớn đê bứt phá, 

vượt lên nền kinh tế các nước, đứng 

đầu thế giới. Trong lúc các nước phải 

mất một thời gian dài khắc phục hậu 

quả nặng nề cùa chiến tranh. 

Kiến thức cơ bản 

I. Lãnh thổ và vị trí 

địa lí 

1. Lãnh thổ 
- Rộng lớn, đứng thứ 
4 thế giới. 

- Gồm trung tâm ở 
Bắc Mĩ, bán đáo A- 

la-xca và quần đaoi 

Ha-oai. 

- Lãnh thổ kéo dải từf 

đông sang tây, từ bắc; 

xuống nam. 

2. VỊ trí địa lí 

* Thuậ.n lợi: 

- Ngăn cách với :hàui 

Âu bởi hai đại díơngí 

lớn nên không bịị 
chiến tranh tàn phá. 

- Giáp hai đại cương 

lớn thuận lợi giao ku VỚJÍ 

các nước trên thế giới. 

- Nằm trong khi vựcc 

có nền kinh tế dicn ra 

sôi động. 

- Giáp với Ca-ra-đa 

và Mĩ La-tinh, pháít 

triển mối quan hệ hợjp 

tác cùng phát triểi. 

- Nằm trong vàm đaũ 

khí hậu ôn hoà. 

* Khó khăn: 

- Nằm cách Xí các 

châu lục nên giao 

thông tốn kém. 

- Chiu nhiều thiêr tai. 
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Hoạt động 2: Phăn tích đặc 

điểm tự nhiên của Hoa Kì. 

Bước 1: Tìm hiểu sự phân hoá đa 

dạng của lãnh thổ Hoa Kì. 

- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu: 

HS dựa vào bản đồ tự nhiên Hoa Kì. 

+ Nhóm 1: Trình bày các đặc điểm 

tự nhiên và các thế mạnh kinh tế 

của vùng phía Tây Iloa Kì theo nội 

dung trong phiếu hoc tập (xem 

phần phụ lục). 

+ Nhóm 2: Trình bày các đặc điểm 

tự nhiên và các thê mạnh kinh tế 

của vùng phía Đông Hoa Kì theo 

nội dung trong phiếu học tập (xem 

phần phụ lục). 

+ Nhóm 3: Trình bày các đặc điểm 

tự nhiên và các thế mạnh kinh tế 

của vùng Trung tâm Hoa Kì theo 

nội dung trong phiếu học tập (xem 

phần phụ lục). 

+ Nhóm 4: Trình bày các đặc điểm 

tự nhiên vả thế mạnh kinh tê của 

A-la-xca và Ha-oai theo nội dung 

trong phiêu học tập (xem phần phụ 
lục). 

- Các nhóm tiến hành thảo luận. 

- Đại diện các nhóm trình bày kết 

quá thảo luận của nhóm, các nhóm 

khác góp ý và bổ sung, GV chuẩn 

xác kiến thức. 

II. Đặc điếm tự nhiên 

1. Lãnh thổ Hoa Kì 

phân Iioá đa dạng 

a) Phần lãnh thố của 

Hoa Kì nằm ở trung 

tâm Bắc Mĩ phân hoá 

thành 3 vùng tự nhiên 

*Vùng phía Tây 

- Đặc điểm tự nhiên: 

+ Bao gồm dãy Coo- 

đi-e đồ sộ và các đồng 

bằng nhỏ ven Thái 

Bình Dương. 

+ Địa hình hiểm trở, 

độ cao trung bình 

3000- 4000 m. 

+ Khí hậu: Trong các 

thung lũng có kiểu khí 

hậu hoang mạc và bán 

hoang mạc, ven Thái 

Bình Dương có kiểu khí 

hậu cận nhiệt và ôn đới 

hải dương. Lượng mưa 

trung bình 500mm/ năm. 

4- Sông ngòi ngắn, dốc, 

nguồn thuỷ năng lớn. 

+ Tài nguyên: diện 

tích rừng lớn, khoáng 

sản kim loại (vàng, 

đổng, bôxit, chì,...), 

sinh vật biến. 

- Thế mạnh kinh tế: 

thuỷ diện, lâm nghiệp, 

công nghiệp khai khoáng, 

luyện kim, chăn nuôi,... 

*Vùng phía Đông 

- Đặc điếm tự nhiên: 
+ Bao gồm dãy núi cổ 
A-pa-lat, độ cao trung 
bình lOOOm, sườn thoải, 



thung lũng rộng và đồng 
bằng vcn Đại Tây Diíung 
khá rộng, phì nhiêu. 
+ Khí hậu ôn đới hải 
dương, lượng mưa 
trung bình 1200- 1500 

mm/ năm. 
+ Có nhiều quặng sắt, 
than đá. 
- Thế mạnh kinh tế: 
chăn nuôi, trồng cây 
ăn quả, lúa mì 
*Vùng Trung tâm 
- Đặc điếm tự nhiên: 
+ Đồng bằng nằm giữa 
hai dãy núi, rộng lớn, 
phù sa màu mỡ. 
+ Phía tây và tây có 

đồng cỏ rộng lớn. 
+ Khí hậu ôn đới, phía 
nam có kiểu khí hậu cận 
nhiệt, lượng mưa giảm 
dần tìí 1500 mm/năm ở 
đòng nam xuống 500 
ram/ năm ở tây bắc. 
+ Hệ thống sông Mi- 
xi-xi-pi có lưu vực rộng, 
có giá trị kinh tế lớn. 
+ Khoáng sản với trữ 
lượng lớn: dầu mỏ, khí 
đốt, phôtphat,.., 
- Thế mạnh kinh tế: 
chăn nuôi, trồng trọt, 
công nghiệp, giao 
thông vận tải. 
b) A-la-xca và Ha-oai 
- Đặc điểm tự nhiên: 
A-la-xca là bán đảo 
rộng lớn, địa hình chú 
yếu là đồi núi, là vùng 
có trữ lượng dầu mỏ và 
khí đốt lớn thứ 2 Hoa 
Kì. 

54 



Bước 2: Tìm hiểu nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của Hoa Kì. 
- Phát phiếu học tập cho HS, yêu 
cầu HS dựa vào SGK và bảng số 
liệu 6.1, hãy điền nhừng thông tin 
cần thiết vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập 

Nhận xét chung về 

tài nguyên thiên 

nhiên của Hoa Kì 

Chứng minh sự đa 

dạng của tài nguyên 

thiên nhiên của Hoa Kì 

Những loại tài 

nguyên phục vụ cho 

ngành công nghiệp. 

Những loại tài 

nguyên phục vụ cho 

ngành nông nghiệp. 

— Gọi một số HS trình bày ý kiến 
của minh, các HS khác góp ý và bổ 
sung, GV chuẩn xác kiến thức. 
Bước 3: Tìm hiểu những hạn chế về 
tự nhiên của Hoa Kì. 
—' HS dựa vào SGK (bản đồ tự nhiên 
Châu Mĩ và bản đồ tự nhiên Hoa Kì) 
hãy cho biết tự nhiên Hoa Kì có 
nhừng han chế gì. 
- GV viên nêu câu hỏi gợi ý: Địa 

- Thô mạnh kinh tế: 
Ha-oai là quần đảo có 
khí hậu thuận lợi, có 
thế mạnh về hải sản 
và du lịch. 
2. Tài nguyên thiên 

nhiên của Hoa Kì rất 

phong phú 

- Phong phú về chủng 
loại: sinh vật, đất đai, 
nước, khí hậu, nhất là 
khoáng sản. 

Trừ lượng lớn, 
nhiều loại có trữ lượng 
đứng đầu thế giới. 

3. Những khó khăn về 
tự nhiên 

- Xuất hiện nhiều 
thiên tai lũ lụt, bão, 
lôc xoáy,... 
- Địa hình lòng máng, 
tạo thế hút gió nên 
gió đông bắc lạnh vào 
mùa đông, hay bão 
nhiêt đới vào mùa 
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hình lòng máng có ảnh hưởng gì hạ ảnh hưởng sâu vào 

không? Gần vùng biển Ca-ri-bè có lục địa. 

ảnh hưởng gì? Dãy Cooc-đi-e đồ sộ - Các bang trong vùng 

gây khó khăn gì về khí hậu, giao núi Coóc—đi—G và phía 

thông,...? tây bắc của vùng 
- IĨS lần lượt trả lời các câu hỏi, Trung tâm lượng mưa 
GV chuẩn xác kiến thức. nhỏ, thiếu nước, địa 
— Sau đó GV chốt lại: Thiên nhiên 

Hoa Kì nhìn chung rất thuận lợi, 

hiếm có nước nào được sự ưu đãi 

của thiên nhiên như vậy, những 

khó khăn và hạn chế của thiên 

nhiên mang lại cho Hoa Kì là 

không đáng kể. 

hình phức tạp,... 

IV. CỦNG CÔ 

1. Đặc điểm vị trí địa lí nào sau đây đã tạo cho Hoa Kì có cơ hội 

lớn trong quá trình phát triển kinh tê- xã hội? 

a) Giáp với hai đại dương lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao 

lưu, trao đổi hàng hoá với các nước trên thế giới. 

b) Giáp với biến và đại dương nên khí hậu ôn hoà, thuận lợi cho 

phát triển nền nông nghiệp đa dạng. 

c) Giáp với Ca-na-đa và các nước Mĩ La-tinh, là hai thị trườr.g 

rộng lớn. 

d) Nằm cách xa các châu lục khác, ngăn cách bởi hai đại dương 

lớn nên tránh được sự tàn phá của chiến tranh. 

2. Lãnh thổ Hoa Kì có đặc điểm: 

a) Rộng lớn, kéo dài từ tây sang đông. 

b) Rộng lớn, kéo dài từ bắc xuống nam. 

c) Rộng lớn, diện tích đứng thứ tư thế giới, lãnh thố cân đối. 

d) Ca ba ý trên đều đúng. 

3. Tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì đa dạng, thể hiện ờ: 

a) Có nhiều sông lớn, mạng lưới tương đối dày đặc. 

b) Diện tích rừng 226 triệu ha, trữ lượng gỗ đứng thứ tư thế giới. 

c) Khoáng sản có nhiều loại, cả kim loại, phi kim loại và nhiên liệt. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 
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3. Hãy nối các nội dung ở cột bên phải với các nội dung ở cột bên 

trái sao cho đúng các đặc điếm cua các miền tư nhiên Hoa Kì. 

Các miền tự nhiên 

của Hoa Kì 

Đặc điểm tự nhiên 

1. Miền Tây 

a) Có diện tích đất phù sa rộng lớn và màu 

mờ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

- Nhiều khoáng sản có trừ lượng lớn như 

dầu mỏ, khí đốt, phốt phát. 

2. Miền Đông 

b) Hệ thống Coo-đi-e đồ sộ tạo thành bơi 

nhiều dãy núi cao xen kè các thung lũng. 

- Có nhiều khoáng sản kim loại, như: 

vàng, đồng, bôxit, chì, uranium. 

3. Miền Trung tâm 

c) Độ cao trung bình khoảng lOOOm với 

nhiều sườn thoải và thung lũng rộng. 

- Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây 

Dương có diện tích tương đối rộng lớn. 

V. PHU LỤC 

Các miền 

Đặc điểm tự nhiên Thế 

mạnh 

kỉnh tê 

Địa 

hình 

Đất 

đai 

Khí 

hậu 

Sông 

ngòi 

Khoáng 

sán 

Vùng phía Tây 

Vmg phía Đông 

Vmg Trung tám 

A-la-xca và Ha-oai 

VI HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

Tọe sinh làm bài tập và trả lời câu hỏi trong SGK. 
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HOA Kỉ Gicj> theo) 

Tiết l DẢM CỨ HOA Kì 

I. MỤC TIÊU BÀI IIỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Nhận thức được các đặc điểm dân cư của Hoa Kì và ảnh hưởng 

của chúng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. 

2. về kĩ năng 

Phân tích mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Biểu đồ tình hình phát triển dân số Hoa Kì và kết cấu dân sô' 

(xây dựng dựa vào bảng 7.2 trong SGK). 

- Bản đồ mật độ dân số Hoa Kì. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- So sánh sự khác nhau cơ bản về đặc điếm tự nhiên của vùng 

phía Tây và vùng phía Đông Hoa Kì. 

- Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí đối với sự phát 

triển kinh tế- xã hội Hoa Kì. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Dân cư là môt trong nhữn.7 nguồn lực quan trọng 

của một đất nước. Dân cư Hoa Kì có đặc diêm gì? những đặc 

điếm đó mang tới cho Hoa Kì nhửng thuận lợi và khó khăn gì 

cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội? Bài học hôm nay sẽ 

giúp chúng ta hiếu rõ hơn điều này. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của tháy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu tình L Dãn sỏ 

hình phát triển dãn sô và đặc 1. Sư gia tăng dân số 
điểm dân sô Hoa Kì - Dân số Hoa Kì đứng 

Bước 1: Tìm hiểu dân số và sự gia thứ ba thế giới. 

tăng dân số. - Ti lệ gia tăng dân số 

- GV hướng dần IỈS tìm hiểu mục tự nhiên thấp, 

này bằng hệ thống câu hỏi và yêu - Dân số tăng nhanh 

cầu sau: do nhập cư, số người 

+ Nhận xét dân sô Hoa Kì so với nhập cư lớn. 

thế giới. - Số người trong độ tuổi 

+ Dựa vào bảng 7.2 và 7.3, hãy rút lao động cao. 

ra nhận xét về tình hình gia tăng - Dân nhập cư mang lại 

dân số, tỉ suất gia tăng dân số tự cho Hoa. Kì nguồn lao 

nhiên, số người lao động, tuổi thọ dộng có trình độ, văn 

trung bình của Hoa Kì. hoá đa dạng nhưng 

+ Cho biết nguyên nhân chính nào cũng gây không ít khó 

dẫn đến dân số Hoa Kì tăng nhanh? khăn: giải quyết việc 

+ Dựa vào hình 7.3, hãy nhận xét làm, nhu cầu phúc lợi 

tình hình nhập cư vào Hoa Kì. xã hội,... trật tự an 

Nhítag thuận lợi và khó khăn mà 

người nhập cư mang đến cho Hoa Kì. 

ninh xã hội... 

1 — HS lần lượt trả lời từng câu hỏi, 

1 sau mồi câu trả lời của HS có 

nhận xét và sự chuẩn xác kiên 

thức của GV. 

Bước 2: Tìm hiểu thành phần dân 2. Thành phần dân cư 

cư của Hoa Kì. - Da dạng về chủng tộc: 

- GV nẽu câu hỏi: Môn-gô- lô-it, ơ-rô-pê-ô - 

+ Em có nhận xét gì về thành phần it, Né -grò-it. (do nhận cư) 

dân cư của Hoa Kì? Quyền lợi giữa - Người da trắng chiếm 

các thành phần dân cư đó. 83%, da đen khoảng 33 

+• Với thành phần dân cư như vậy triệu người, còn lại là 

Hoa Ki có thuận lợi và khó khàn gì? da vang, da nâu và 

- HS trả lời, GV chuẩn xác kiến người Anh điêng 

thức. khoảng 2 triệu người. 
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Bước 3: Tìm hiểu sự phân bỏ' dân 

cư Hoa Kì 

Phần 1; Chia lớp thành 4 nhóm 

(theo tổ) và phân công nhiệm vụ 

cho mỗi nhóm: 

- Nhóm 1 và 3: Quan sát hình 

7.2, hãy nhận xét tình hình phân 

bố dân cư của Hoa Kì, có dẫn 

chứng số liệu cụ thể. 

- Nhóm 2 và 4: Giải thích sự 

phân bố dân cư đó. Cho biết sự 

phân bố dân cư Hoa Kì hiện nay 

có những thay đổi gì? Vì sao? 

Phần 2: Đại diện các nhóm trĩnh 

bày kết quả thảo luận của nhóm, 

các nhóm khác góp ý và bổ sung. 

GV chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tim hiểu mọt số 

vấn đề xã hội của dàn cư Hoa Kì 

Bước 1: GV phát phiếu họ'c tập 

sau và yêu cầu HS điền các thông 

tin vào phiếu học tập. 

Phiếu học tập 

Hãy điền các thông tin cần thiết 

vào bảng dưới đây dể chứng minh 

sự phản hoá xã hội và sự sự bất 

bình đắng thu nhập trong xã hội 

Hoa Kì 

- Nền văn hóa đa dang 

=> nạn phân biệt chung 

tộc. 

3. Phăn bố dân cư 

a) Sự phân bố chênh 

lệch giữa các vùng 

- Sự phân bố dân CƯ có 

sự thay đổi từ Đông Bác 

sang phía nam và phía 

Tây mật độ dân số trong 

bình 29 người/km2, Đòng 

Bắc 15 người/km2. 

- Các bang giáp biển và 

đại dương chiếm 66% 

dân số. 

b) Dân cư chủ yếu sống 

trong các thành phô' 

- Dân thành thị chiếm: 

73,5 % dân số. 

- Trong đó dân số trong 

các thành phố vừa và 

nhỏ chiếm 91,8 %. 

II. Một số vấn đề xã 

hội của dàn cư 

1. Sự đa dạng về văn hoá 

- Do có nhiều dân tộc từ 

nhiều nước trèn thế giới 

đến sinh sống với nhiổu 

tôn giáo, phong tục táp 

quán khác nhau nên vồn 

hoá rất đa dạng. 

-Gây khó khăn cho việc 

quản lí xâ hội. 
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1 Những biểu hiện 1 2. Sự chênh lệch về thu 

của sự đa dạng về nhập 

1 văn hoá ở Iloa Kì - Thu nhập hàng năm 

1 Sự bất bình đẳng về 1 của 2,5 triệu người giàu 

1 thu nhập ở Hoa Kì nhất bằng của 100 triệu 

8 người nghòo. 

Bước 2: HS dựa vào SGK, điền các - Sự phân hoá giàu 

thông tin cần thiết vào phiếu học nghèo ngày càng sâu 

tập. Đại diện một số HS trình bày ý sắc là nguyên nhân của 

kiến của mình. Các HS khác góp ý tình trạng mất an ninh 

và bồ sung. GV chuẩn xác kiến thức. xã hội. 

IV. CỦNG CỐ 

1. So với dân số các nước trên thế giới, dân số Hoa Kì xêp thứ: 

a) 4. b) 3. c) 5. d) 2. 

2. Biểu hiện nào sau đây cho thấy dân số của Hoa Ki đang già hoá? 

a) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số ngày càng giảm, năm 2002 chỉ 

còn 0,6 %. 

b) Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng lên, năm 2002 đạt 77,4 tuổi. 

c) Tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 ngày càng tăng. 

d) Tất cả các biểu hiện trên. 

3. Dân cư Hoa Kì tập trung đông ở: 

a) Vùng Đông Bắc. 

b. Vùng phía Tây dăy Cooc-đi-e. 

c) Vùng giáp biển và đại dương, 

d. Vùng Trung tâm. 

4. Nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẫn trong xã hội Hoa Kì, đó là: 

a) Dân nhập cư đông với các phong tục tập quán khác nhau. 

b) Sự phân biệt đối xử giữa các chủng tộc. 

c) Sự bất bình đẳng về thu nhập trong tầng lớp nhân dân. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

- Làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài, trang 33 SGK. 

- Đọc trước bài mới (bài 8). 
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ÍÍOẮ KỈ (tiếp theo) 

Tiết 3. MẾN RINH TÍ HOA RÌ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiên thức 

Nắm được đặc điểm chủ yếu cua nền kinh tế Hoa Kì và sự biểu 

hiện đặc điểm đó qua ngành nông nghiệp, cõng nghiệp và dịch vụ. 

2. về kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích lược đồ, bản đồ và báng số liệu. 

- Rèn luyện kĩ năng tư duy tổng hợp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Các bảng số liệu về hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, thương mại. 

- Bản đồ phân bố sản xuất nông nghiệp. 

- Bản đồ phân bố sản xuất công nghiệp. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

2. Ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của Hoa Kì. Giải thích sự 
phân bố đó. 

- Dân cư Hoa KI có những vấn đề về xã hội nào đáng quan 

tâm? Cần phải làm gì đế đảm bảo an toàn xã hội? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Hầu như tất cả chúng ta đều biết đến Hoa Kì với 

một siêu cường kinh tế thế giới. Bài học hôm nay sẽ cho 

chúng ta hiểu rõ hơn đặc điếm của nền kinh tế Hoa Kì và 

hiểu được vì sao Hoa Kì lại trớ thành siêu cường linh tế 

nhanh như vậy. Cụ thế hơn chúng ta sẽ được biết đặc điểm 

của từng ngành kinh tế Hoa Kì. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm 

chung của nền kinh tế Hoa Kì 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, yêu 

cầu: 

+ Nhóm 1: Dựa vào bảng 8.1, chứng 

minh nền kinh tố Hoa Kì có quy 

mô lớn. Hoa Kì có những' điều kiện 

thuận lợi nào đẽ phát triển nền 

kinh tế quy mô lớn như vậy? 

+ Nhóm 2: Chứng minh nền kinh 

tê Hoa Kì là nền kinh tê thị trường 

điên hình. 

+ Nhóm 3: Chứng minh nền kinh 

tế Hoa Kì có tính chuyên mỏn hoá 

cao. Nhân tô' nào quyết định cho 

tính chuyên môn hoá cua nền kinh 

tế? 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm, 

các nhóm khác góp ý, bố sung. 

Bước 3: GV chuẩn xác kiến thức và 

nhấn mạnh những lợi thế của Hoa 

Kì so với các nước khác trong quá 

trình phát triển kinh tế - xă hội: 

Tài nguyên thiên nhiên giàu có, 

nhân lực trình độ cao, đặc biệt 

trong chiến tranh không bị tàn phá 

mà còn thu lời lớn nhờ buôn bán 

hàng hoá và vù khí cho các nước. 

Kỉến thức cơ bản 

I. Đặc điểm chung 

1. Nền kinh tê có quy 

mô lớn 

- Năm 1890 nền kinh 

tế Hoa Kì vượt Anh, 

Pháp và giữ vị tri 

đứng đầu thê giới cho 

đến nay. 

- Năm 2001 GDP cua 

Hoa Kì chiêm 32,5 % 

GDP thê giới. 

2. Nền kinh tế thị 

trường điển hình 

- Nền kinh tế phụ 

thuộc rất lớn vào mức độ 

tiêu thụ hàng hoá và sử 

dụng dịch vụ trong nước. 

- Hoạt dộng kinh tế- 

xả hội dựa trên mối 

quan hệ cung- cầu. 

- Hình thành hàng 

triệu tổ chức hợp tác 

với hình thức đa dạng. 

3. Kinh tế có tính 

chuyển môn hoá cao 

- Trong nòng nghiệp 

hình thành các vùng 

chuyên canh: vành đai 

rau, lúa mì... 

- Trong công nghiệp 

thế hiện ớ ngành chế 

tạo máy bay, ô tô, chế 

biến thực phẩm... 
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Hoạt dộng 2: Tìm hiểu các 

ngành kinh tế. 

Bước 1: Chia lớp thành 6 nhóm, 

yêu cầu: 

- Nhóm 1 và 2: Dựa vào SGK, hảy 

điền những thông tin cần thiết vào 

bảng sau: 

Đặc điểm và tinh hình phát triển 

của các ngành dịch vụ Hoa Ki 

Đặc điểm 

của ngành 

dịch vụ 

Giao 

hình phát thông vận 

triển của tải_ 

các Ngoại 

ngành thương 

dịch vụ Tài chính, 

thông tin 

liên lạc, 

du lịch 

- Nhóm 3 và 4: Dựa vào SGK, bảng 

số liệu 7.5, hãy điền thông tin cần 

thiết vào bảng dưới dây: 

Đặc điểm, tinh hỉnh phát triển và 

sự phân bố ngành sản xuất 

công nghiệp Hoa Ki 

Đặc điểm ngành 

công nghiệp 

Tình hình phát 

triển công nghiệp 

Sự phân bô các 

ngành công 

nghiệp chính 

II. Các ngành kinh tẽ 

1. Dịch vụ 

- Đặc điểm: phát triển 

mạnh, hoạt động đa 

dạng, mở rộng tròn 

toàn thế giới. 

- Tình hình phát triển 

một sô ngành: 

+ Giao thông vận tải: 

hiện đại nhất thế giới. 

+ Ngoại thương: chiếm 

khoảng 12% tổng kim 

ngạch ngoại thương thế 

giới, thời gian gần đây 

thương xuyên nhập siêu. 

+ Ngân hàng tài 

chính, thông tin liên 

lạc, du lịch: phát triển 

mạnh, thuộc vào bậc 

nhất thế giới. 

2. Công nghiệp 

- Đặc điểm: 

+ Ngành cong nghiệp 

phát triển bậc nhất 

thế giới. 

+ Cơ cấu ngành đa 

dạng, là ngành tạo 

nguồn hàng xuất khẩu 

chủ yếu cho Hoa Kì. 

- Tình hình phát triển: 

+ Tỉ lệ giá trị sản 

lượng công nghiệp 

trong GDP có xu 

hướng giảm. 
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+ Năm 2000, hàng công 

nghiệp chế biến chiếm 

84,2% trong tổng số 

hơn 871 tỉ USD hàng 

xuất khẩu cả nước. 

+ Một số .ngành đứng đầu 

thế giới: điện, sản xuất 

nhôm, ộ tô; ngành đứng 

nhì thế giới: khai thảc 

than đá, khí đốt; dầu thô 

đứng thứ 3 thế giới 

- Phân bô': có sự phân 

hoá giữa các vùng: 

+ Đông Bắc: luyện kim, 

chế tạo ô tô, đóng tàu, 

hoá chất, dệt, ... 

+ Phía Nam và ven 

Thái Bình Dương: hoá 

dầu, hàng không vũ 

tru, công nghệ thông 

tin, cơ khí điện tử,... 

+ Công nghiệp chế 

biến thực phẩm phân 

bố ở hầu hết các bang. 

— Nhóm 5 và 6: Dựa vào SGK, bảng 3. Nông nghiệp 

số liệu 7.6 và lược đồ 7.7, hãy điền - Đặc điểm: 

thông tin cần thiết vào bảng dưới + Đứng hàng đầu thế giới, 

đây: + Có tính chuyên môn 

Đặc điểm, tình hình phát triển uà hoá cao. 

sự phân bố ngành sản xuất nông + Gắn liền với công nghièp 

nghiệp Hoa Ki chế biến và thị trưbng. 

+ Phân bố tập trung 

tạo thành các vùng 

chuyên canh. 

+ Hình thức tổ chứb 

sản xuất chủ yếu là 

trang trại. 
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Bước 2: Học sinh làm việc theo + Nền nông nghiệp 

nhóm và điền các thông 'tin cần hàng hoá hình thành 

thiết vào bảng theo yêu cầu. sớm và phát triển 

Bước 3: Đại diện các nhóm trình mạnh, 

bày kết quả thảo luận của nhóm - Tình hình phát triển: 

mình. Các nhóm góp ý, bổ sung. + Năm 2004: tạo ra giá 

GV chuẩn xác kiến thức. tri 140 tỉ USD, chiêm 
1,2% GDP của Hoa Kì. 

+ Là nước xuất khẩu 

nông sản lớn nhất thế 

giới, hằng năm xuất 
khẩu: 10 triệu tấn lúa mì, 

61 triệu tấn ngô, 17 - 18 

triệu tấn đậu tương. 

- Sự phân bố một số 

nông sản chính: 

+ Miền Nam: bông, 

mía, lúa gạo, thuốc lá, 

đậu tương... 

+ Phía nam Hồ Lớn: 

lúa mì, ngô, chăn nuôi 

bò, củ cải đường... 

IV. CỦNG CỐ 

1. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ nền kinh tế Hoa Kì có quy mò lớn? 

a) Từ 1890 đến nay giữvị trí đứng đầu thế giới. 

b) Tổng sản phẩm trong nước bình quân theo đầu người là 35 

391 USD. 

c) Năm 2001 GDP của Hoa Kì'chiếm 32,5 % GDP thế giới. 

d) Cả ba ý đều đúng. 

2. Hãy điền các thông tin vào bảng sau: 

Các cây trồng, vật nuôi 

Ngô 

Lúa mì 

Lúa gạo 

Trâu 

Bò 

Nơi phân bô 



iỉ. Trong các ngành công nghiệp sau, ngành công nghiệp nào của 

Hca Kì đứng đầu thế giới? 

'a) Khai thác phôtphat, điện, sản xuất ô tô, sản xuất nhôm. 

b) Điện, nhôm, than đá, dầu thô, khai thác môlipđen. 

c) Khai thác vàng, đồng, chì, khí đốt. 

d) Điện tử, cơ khí, than đá, dầu thô, khai thác vàng. 

4. Ngành dịch vụ của Hoa Kì phát triển mạnh, tỉ trọng của ngành 

dịch vụ trong GDP là 72 %, nhân tố nào sau đây tác động đến 

sự phát triển nhanh của ngành dịch vụ Hoa Kì? 

ì) Các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh, đặc biệt là 

công nghiệp. 

3) Thu nhập của người dân ngày càng cao, nhu cầu lớn. 

:) Chính sách kinh tế của Hoa Kì chỉ ưu tiên phát triển ngành 

dịch vụ. 

ỉ. Cả a và c đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

- làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài. 

- fọc trước bài mới (bài 9). 

7 

HOA Kì 

Tét 4. THỰC HÀNH: TÍM mív sự PHẢN HOẤ LẢNH THỔ 

SẢN XƯẨT HOẢ Kỉ 

I. Min TIÊU BÀI HỌC 

Satbài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Phận thức được sự khác nhau về hoạt động sản xuất của các vùng lãnh 

tiổ Hoa Kì và các nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự khác nhau đó. 

2. về kĩ năng 

Ihân tích lược đồ, bản đồ, thông tin, so sánh để tìm ra đặc 

đếm riêng về tự nhiên và kinh tế của các vùng kinh tế Hoa Kì. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Tự nhiên Hoa Kì. 

- Bản đồ Các vùng kinh tế Hoa Kì. 

- Bảng liệt kê các sản phẩm nổi tiếng và nơi sản xuất của các vùng. 

- Lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Vì sao nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều ngành sản xuất 

chuyên canh với quy mô lớn như vậy? 

- Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ của Hoa Kì. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Cũng giống như nhiều nước khác, nền kinh tê Hoa 

Kì cũng có sự phân hoá theo lãnh thổ. Ở bài 6 chúng ta đã 

được biết sự phân hoá đa dạng của tự nhiên Hoa Kì, chính sự 

phân hoá về tự nhiên đã tạo nên các thế mạnh kinh tế khác 

nhau giữa các vùng. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu 

thêm về sự phân hoá lãnh thổ sản xuất Hoa Kì. 

Thời 

gian 

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ 

bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phân hoá 

lãnh thổ nông nghiệp 

Bước 1: GV yêu cầu: Dựa vào lược đồ Phăn bố 

sản xuất nống nghiệp Hoa Ki, hãy điền vào 

bảng sau các loại nồng sản chính của các vùng. 

\ Nông sản Cây Cây Gia 

\x chính lương công SÚC 

thực nghiệp 

và ăn 

Khu vực \ quả 

Đồng bằng ven 

biển Đông Bắc 

và phía nam 

Ngũ HỒ 

1. Phân hoá 

lãnh thổ nông 

nghiệp 

- Nguyên nhân 

- Sự phân hoá 
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Đồi núi A-pa- 

lat_ 

Đồng bằng ven 

vịnh Mẽ-hi-cô __ 

Đồng bằng 

trung tâm__ 

Đồi núi Coóc- 

đi-e_ _ 

Bước 2: Học sinh giải thích vì sao có sự 

phân hoá lãnh thổ sản xuất nông nghiệp 

đó. 

Bước 3: Gọi một số học sinh trình bày, các 

học sinh khác góp ý, bổ sung, cv chuẩn 

xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân hoá 2. Phăn hoá 

lãnh thổ công nghiệp lãnh thó công 

Bước 1: GV yêu cầu: Dựa vào lược đồ Các nghiệp 

trung tâm công nghiệp chính của Hoa Ki, - Nguyên nhân 

hãy điền vào bảng sau các ngành công _ Sự phân hoá 

nghiệp chính chính của các vùng ở Hoa Kì. 

Vùng Vùng Vùng 

Đông phía phía 

Bắc Nam Tây 

Ngành côngv 

nghiệp chính \ 

Ngành công 

nghiệp truyền 

thống 

Ngành công 

nghièp hiện đcỌÍ 

Bước 2: Học sinh giải thích vì sao có sự phân 

hoá lãnh thồ sản xuất cõng nghiệp đó. 

Bước 3: Gọi một số học sinh trình bày, các 

học sinh khác góp ý, bổ sung. GV chuẩn xác 

kiến thức. 
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IV. CỦNG CỐ 

1. Nguyền nhân tạo nên sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì là: 

a) Lịch sử hình thành và phát triển của các lãnh thổ khác nhau. 

b) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khác nhau giữa 

các vùng 

c) Chính sách đầu tư phát triển của nhà nước có sự khác nhau giữa 

các vùng. 

d) Cả câu a và câu b đúng. 

2. Đặc điểm nào sau đây thuộc về vùng Đông Bắc? 

a) Diện tích đất phù sa rộng lớn, phì nhiêu. 

b) Là cửa ngõ sang các nước châu Á- Thái Bình Dương của Hoa Kì. 

c) Có tài nguyên rừng hết sức phong phú, trữ lượng dầu mỏ lớn. 

d) Có trữ lượng than đá và quặng sắt lớn nhất Hoa Kì. 

3. Nối các ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho đúng. 

Các vùng Đặc điểm kinh tê 

1. Vùng 

Đông Bắc 

2. Phía Nam 

3. Phía Tây 

4. A-Ha-xca 

và Ha- 

oai 

a) Có thế mạnh chủ yếu là phát triển du lịch. 

b) Kinh tế mới được phát triển từ 1950 đến nay. 

c) Là nơi hình thành những cơ sở công nghiệp, 

nông nghiệp đầu tiên của Hoa Kì. 

d) Là vùng sản xuất các nông sản cận nhiệt và 

nhiệt đới nổi tiếng. 

e) Phần lớn các thực phẩm chế biến đều được sản 

xuất ở đây. 

4. Điền các thành phô’ tiêu biểu của các vùng vào bảng dưới đây. 

Các vùng Các thành phố 

1. Đông Bắc 

2. Phía Tây 

3. Phía Nam 

5. A-la-xca và Ha-oai 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

- Hoàn thiện bài thực hành. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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v&ài 8 

BRÁXIN 

TỈÍT1. Tự NHItN, DÂN Cư. CÔNG NGHIỆP 

YÀ NHỮNG YẮN Đt XẢ HỘI 

I. Mực TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. Vê kiến thức 

Hiểu rõ: 

- Đặc điểm tự nhiên của Bra-xin và những thuận của chúng đối 

với sự phát triển kinh tế- xã hội Bra-xin. 

- Các đặc điểm cơ bản của dân cư Bra-xin. 

- Tinh hình phát triền kinh tế và các thế mạnh kinh tế của Bra-xin. 

- Các vấn đề khó khàn của xã hội cần phải giải quyết ở Bra-xin. 

2. về kĩ năng 

Phân tích các bản đồ, lược đồ, bảng số liệu để khai thác kiến thức. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ địa hình và khoáng sản Bra-xin. 

- Lược đồ các trung tâm cóng nghiệp chính của Bra-xin. 

- Các bảng số liệu và các hình ánh liên quan đến bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

2. Ổn định lớp 

2 Kiểm tra bài cũ 

- Dựa vào lược đồ Các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kỉ, 
hãy nhận xét sự bố các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì, 

giải thích sự phân bố đó. 

- Dựa vào lược đồ Các vùng nông nghiệp của Hoa Kì, trình bày 

sự phân bố các nông sản chính của Hoa Rì. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bra-xin là đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên 

phong phú, đông dân và có nhiều thành tựu trong phát triển công 

nghiệp, nhưng còn nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. 
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Thòi 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm 

tự nhiên của Bra-xin 

Bước 1: Phát phiếu học tập cho học 

sinh, yêu cầu: Dựa vào bản đồ Tự 

nhiên Nam Mĩ và lược dồ Dịa hình 

và khoáng sản Bra-xin, hãy trình 

bày những đặc điểm của tự nhiên 

Bra-xin (điền vào phiếu học tập), từ 

đó rút ra những thuận lợi của tự 

nhiên Bra-xin. 

Phiếu học tập 

Điền thông tin vào bảng sau, thể 

hiện những đặc điểm tự nhiên của 

Bra-xin. 

I. Tự nhiên 

- Địa hình: Có đồng 

bằng A-ma-dôn nổi 

tiếng với rừng mưa 

nhiệt đới và đất đai 

màu mỡ, cao nguyên 

rộng 5 triệu km2. 

- Khí hậu: Xích đạo, 

cận xích đạo và nhiệt 

đới, vùng nội địa khô 

hơn ven biển. 

- Có hệ thống sông 

A-ma-dôn có diện 

tích lưu vực lớn nhất 

VỊ trí địa lí 

Đặc điểm địa hình 

Đặc điểm sông ngòi 

Đặc điểm khí hậu, các 

đới khí hậu 

Tài nguyên sinh vật 

Các loại tài nguyên 

khoáng sản và sự phân bố 

thế giới. Sông ngòi ở 

đây có trữ nàng thuý 

điện lớn. 

- Sinh vật: đồng cô 

rộng lớn. 

- Giàu khoáng sản 

Bước 2: GV gọi một số HS trình 

bày, các HS khác góp ý, bổ sung. 

Sau đó, GV nhận xét câu trả lời của 

HS và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình 

dân cư của Bra-xin 

Bước 1: GV nêu các yêu cầu để định 

hướng cho học sinh khai thác các 

đặc điểm của dân cư Bra-xin: 

Dựa vào bảng 8.1 và thông tin 

trong bài, nêu một số đặc điểm dân 

cư Bra-xin. 

II. Dãn cư 

- Số dân: Năm 2001 

là 184,2 triệu người 

- Tỉ suất gia tăng dâr 

số tự nhiên năm 2001 

là 1,4%. 

- Tỉ lệ dân thành thị 
81%. 



+ Nhận xét số dân, sự gia tăng dân 

số, tỉ suất gia tăng dân sô tự nhiên. 

+ Nhận xét tỉ lệ dản thành thị, so 

sánh với mức trung bình của thế giới. 

+ Nhận xét về thành phần dân tộc, 

thành phần dân tộc đó có ảnh 

hương gì tới sự phát triển kinh tế- 

xã hội không? Tại sao? 

4- Cho biết ngôn ngữ và tôn giáo 

chính của Bra-xin. 

Bước 2: Gọi một sô học sinh trình 

bày ý kiến của mình, các học sinh 

C‘,n lại góp ý và bổ sung. Sau đó GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu tình hình 

phảt triển kinh tế của Bra-xin 

Bước 1: Chia Idp thành 4 nhóm, 

phân công nhiệm vụ: 

- Nhám 1: Trình bày khái quát quá 

trình phát triển kinh tế của Bra- 

xin. Dựa vào bảng 8.2, nhận xét về 

xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP 

của Bra-xin. Xu hướng đó nói lên 

điều gì? 

- Nhóm 2: Trình bày tình hình 

phát triển nông nghiệp của Bra- 

xin. 

- Nhóm 3: Trình bày tình hình 

phát triển công nghiệp của Bra-xin. 

Quan sát hình 8.3, cho biết các 

trung tâm công nghiệp của Bra-xin 

tập trung chủ yếu ở khu vực nào? 

Kể tên một số trung tâm chính và 

các ngành công nghiệp ở đó. 

- Nhóm 4: Trình bày tinh hình phát 

triển ngoại thương của Bra-xin. 

- Thành phần dân cư 

phức tạp, nhiều chủng 

tộc nhưng có sự thống 

nhất cao. 

- Ngôn ngữ chính là 

tiếng Bồ Đào Nha, 

tôn giáo chính là đạo 

Ki-tố. 

III. Tình hình phát 

triển kinh tê 

- Tình hình chung: 

+ Giành độc lập nám 

1822, quá trình phát 

triển trải qua nliiều giai 

đoạn: 1968- 1974 kinh tê 

phát triển mạnh nhờ thu 

hút đầu tư và hướng ra 

xuất khẩu, thập niên 80- 

90 của thế ki XX nền 

kinh tế suy thoái, những 

năm gần đây nền lãnh tế 
hồi phục và phát triển. 

+ Năm 2004 GDP đạt 

604,9 tỉ USD, chiếm 

1/2 tổng GDP Nam Mĩ. 

+ Cơ cấu GDP có sự 
chuyển dịch tích cực. 

- Nông nghiệp: 

+ Trình độ phát triến cao. 

+ Cây lương thực 

chính là ngô, lủa (sản 
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Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm 

mình, các nhóm khác góp ý và bổ 

sung. Sau đó GV giúp HS chuẩn xác 

kiến thức. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu những vấn 

xã hội cần giải quyết ử Bra-xin 

Bước 1: GV yêu cầu: 

- Hãy cho biết các vấn đề xã hội 

eần giải quyết ở Bra-xin. 

- Phân tích sự ảnh hưởng của các 

vấn đề đó đến sự phát triển kinh 

tế- xã hôi Bra-xin. 

lượng đứng thứ chín 

thế giới), sắn. 

+ Cây công nghiệp 

đóng vai trò quan 

trọng, trong đó cà phè 

đứng đầu thế giới. 

+ Chăn nuôi (trâu, bò, 

lợn) phát triển nhất 

Nam Mĩ. 

- Công nghiệp phát 

triển khá đồng đều cả 

công nghiệp nặng và 

công nghiệp nhẹ. 

- Ngoại thương: 

+ Có vai trò quan 

trọng; kim ngạch xuất 

- nhập khẩu đạt tới 

162 tỉ USD (xuất siêu 

30,5 tỉ USD). 

+ Các mặt hàng xuất 

khẩu chính: cà phê, 

ca cao, mía, đậu 

tương, thịt bò, nước 

cam, giày dép, phụ 

tùng ô tô... 

+ Các mặt hàng nhập 

khẩu chính: dầu thô, 

máy móc thiết bị.. 

rv. Những vấn dề xã 

hội cần giải quyết 

- Thu nhập của người 

dân có sự chênh lận lớn. 

- Quá trình đô thị hoá 

mang tính tự phát, 

không xuất phít từ 

công nghiệp hoố dẫn 

đến nhiều hậu qui tiêj 
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Bước 2: Đại diện một số HS trả lời cực cho xã hội. 

câu hỏi, các HS khác góp ý và bổ - Nợ^nước ngoài nhiều 

sung. Sau đó, GV chuẩn xác kiến và ngày càng tăng. 

thức. - Sự phát triển giữa 

các vùng trong nước 

có sự khác biệt lớn. 

IV. CỦNG CÔ 

1. Hãy điền thông tin vào bảng dưới đây để thấy được đặc điểm tự 

r.hiên của Bra-xin. 

Các thành phần tự nhiên của 

Bra-xin 

Nhưng đặc điểm cơ bản 

Vị trí địa lí 

Địa hình 

Khí hậu 

Sông ngòi 

Sinh vật và khoáng sản 

2. dại sao quá trình đô thị hoá của Bra-xin để lại nhiều hậu quả 

t êu cực như vậy? 

a Vì đô thị hoá không xuất phát từ công nghiệp hoá. 

b> Vì quá trình đô thị hoá không cân đối với sự phát triển công 

nghiệp và kinh tế. 

c Vì sự phát triển chênh lệch giữa các vùng kinh tế. 

d Cả a và b đúng. 

3. Cư cấu GDP của Bra-xin đang có sự chuyển dịch theo xu hướng: 

a Tăng tỉ trọng khu vực I và II, giầm tỉ trọng khu vực III. 

b Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III. 

c Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III. 

d Giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và III. 

4. Cíc mặt hàng xuất khẩu chính của Bra-xin là: 

a Cà phê, ca cao, mía, đậu tương, thịt bò, giày dép, phụ tùng ô tô,... 

b Dầu thỏ, máy móc, thiết bị,.... 
c Điện tử dân dụng, công nghệ tin học, sản phẩm chế tạo máy,.... 

d Tất cả các sản phẩm trên. 

V.HOiT ĐỘNG NỐI TIẾP 

- Tri lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Cluẩn bị bài thực hành. 
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'SSàc 8 

8RÁ XIN (tiếp tlico) 

Tiết z. Thực hành 

MẬN XÍT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆT 

TÀ ĐỜI SỐNG CỦA DÂN cư NÔNG THÔN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Hiểu rõ: 

- Tình hình phát triển và những thành tựu của nền nòng 

nghiệp Bra-xin. 

- Đời sóng của dân cư nông thôn Bra-xin. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích lược đồ và bảng số liêu. 

- Xử lí số liệu và tổng hợp thông tin để rút ra nhận xét. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ phân bố sản xuất nông nghiệp Bra-xin. 

- Phóng to các bảng số liệu trong SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Phân tích những thuận lợi của điều kiện tự nhiên đôi với sự 
phát triển kinh tế- xã hội Bra-xin. 

- Trình bày tóm tắt tình hình phát triển kinh tế của Bra-xin. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài học trước chúng ta đã hiểu được những đặc 

điểm về tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế cua 

Bra-xin. Bài thực hành hôm nay sẽ giúp chúng ta khắc sâu 

và mở rộng thêm những hiểu biết về tình hình phát triển 

nông nghiệp của Bra-xỉn. Bài thực hành còn giúp chúng ta 

hiểu thêm về đừi sống của dân cư nông thôn Bra-xin. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Nhận xét 

về tình hình phát triển 

nông nghiệp của Bra- 

xin 

Bước 1: Chia lớp thành 2 

nhóm phân công nhiệm vụ: 

- Nhóm 1: Dựa vào bảng 

8.3, 8.4, 8.5, 8.6, nhận xét 

chung về tình hình phát 

triển nông nghiệp Bra-xin. 

Trình bày những thành tựu 

về trồng trọt, chăn nuôi (có 

số liệu cụ thể) của Bra-xin. 

- Nhóm 2: Dựa vào lược đồ 
Phăn bố sản xuất nông 

nghiệp Bra-xin trình bày 

sự phân bố sản xuất nông 

nghiệp của Bra-xin. Dựa 

vào bảng 8.7, nhận xét 

đóng góp của ngành nông 

nghiệp trong GDP Bra--xin. 

Bước 2: Đại diện các nhóm 

trình bày kết quả thảo luận 

của nhóm.. GV nhận xét và 

chốt lại những ý chính. 

Biỉớc 3: Học sinh hoàn thiện 

bài nhận xốt của mình vào 

vở thực hành. 

Hoạt động 2: Nhận xét về 
đời sông của dân cư nông 
thôn Brctr-xin 

Bước 1: GV hướng dẫn: 

Kiến thức cơ bản 

1. Nhận xét tình hình phát 

triển nông nghiệp 

- Nền nông nghiệp phát triển 

với trình độ cao, đạt nhiều 

thành tựu lớn: 

+ Sản lượng một số nông sản 

tăng nhanh, tư năm 1990 đến 

2004 cấ phê tảng 1,7 lần, mía 

tăng 1,6 lần,... 

+ Sản lượng một số nông sản 

đứng nhất nhì thế giới như cà 

phê, hạt tiêu,... 

+ Một số sản phẩm xuất khẩu 

nhất, nhì thế giới như cà phê, 
nước cam, đỗ tương, đường,... 

+ Chăn nuôi cũng phát triển 

mạnh: chiếm hầu hết dàn trâu 

của Nam Mĩ, chiếm 60% đàn bò 

Nam Mĩ, 60,7% đàn lợn Nam 

Mĩ,... 

- Nông nghiệp phát triển cao 

nhưng tỉ trọng trong GDP nhỏ 
và ngày càng giảm do các 

ngành khác phát triển nhanh 

hơn. 

- Trồng trọt và chăn nuôi chủ 
yếu phân bố ở cao nguyên, 

thung lũng và đồng bằng nhỏ 
ven biển. 

2. Nhận xét về đời sống 

dân cư nông thôn Brar-xin 

- Do phần lớn diện tích đất canh 

tác tập trung trong tay địa chủ 
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+ Dựa vào kiến thức trong 

bài 8, tiết 1 và bảng thông 

tin trong SGK, nêu khái 

quát những nét chủ yếu về 

đời sống dân cư nòng thôn. 

+ Dựa vào mối quan hộ sở 

hữu ruộng đất để giải thích 

về dời sống dân cư nông 

thôn ở Bra-xin 

Bước 2: Học sinh viết bài 

nhận xét. 

Bước 3: Đại diện một số HS 

trình bày nhận xét của 

mình, các học sinh khác 

khác góp ý, bổ sung. Sau 

đó, GV chuẩn xác kiến 

thức. 

(50% đất canh tác tập trung trong 

tay 1% địa chủ) nên nông dân 

không có ruộng đất canh tác, đời 

sống nghèo nàn. 

- Hiện 20% dân số không có 

khả năng đáp ứng nhu cầu 

lương thực cho mình, trong số 

đó phổ biến ở nông thôn. 

- Nhiều người dân bỏ vào 

thành phố kiếm việc làm, đời 

sống thiếu thốn. 

- Tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 1 

tuổi ở nông thôn cao: 118%Ể>. 

- Tỉ lệ người mù chữ ở nông 

thôn cao: 52%. 

Nhìn chung đời sống dân cư 

nông thôn của Bra-xin rất vất 

vả, có sự chênh lệch lớn so với 

đời sống người dân ở thành 

thị, dân cư nông thôn không 

được đối xử công bằng. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét thái độ học tập của học sinh. 

- Nhận xét về chất lượng giờ thực hành. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

- Hoàn thiện bài thực hành. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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Vtiài 3 

UtN MINH CHẢƯ Ảư cao 
ĨỈÍT l IV UÌN MINH khư ?ực tỚN TRÌN THÍ GIỚI 

I. .MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiên thức 

Hiểu rõ: 

- Sự ra đời và phát triển của Eư. 

- Mục đích và thể chế của EU. 

- Eư là một trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu 

thế giới. 

2. về kĩ năng 

-Khai thác lược đồ, bảng số liệu, sơ đồ. 

- Liên hệ thực tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- bvợc đồ Liên minh châu Au. 

- So đồ Ba trụ cột của EU theo hiệp ước Ma-xtrich (1993) và sơ đồ 

Ccc cơ quan đầu não của EU. 

- Phóng to các biểu đồ thể hiện vai trò của EU trên thế giới (năm 2000). 

- Cá: bảng số liệu và các tranh ảnh liên quan đến bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

ĩ. Ổĩ định lớp 

2. Kem tra bài cũ 

- 'íhận xét về đời sông của clân cư nông thôn Bra-xin. 

- (Vinh bày những thành tựu cơ bản của nền nông nghiệp Bra-xin. 

3. Bà mới 

* «1V vào bài: Liên minh châu Âu (EU) được xem là một trong 

ìhững liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế 

fiới. Từ khi ra đời đến nay, số lượng các nước thành viên EU 

iên tục tăng, sự hợp tác, liên kết được mở rộng và phát triển, 

í gày nay, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu 

(ủa thế giới. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tim hiểu quá trình 

hình thành và phát triển của Elỉ 

Bước 1: Tìm hiểu sự ra đời và phát 

triển của EU. 

- GV giúp học sinh khai thác nội 

dung bằng các câu hỏi: 

+ Trong quá trình xây dựng và phát 

triển, EU đã mấy lần đổi tên? Vì sao 

lại đổi tên? Dựa vào kiến thức trong 

bài học, hãy trình bày cụ thể quá 

trình thành lập Eư đến năm 2007. 

+ Xác định trên lược 'đồ Liên minh châu 

Ầu các nước thành viên gia nhập EƯ 

đến các năm 1995, 2004, 2007. 

- GV gọi một số HS trình bày, các 

HS khác góp ý, bổ sung. Sau đó, GV 

nhận xét câu trả lời của HS và chuẩn 

xác kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu mục đích và thể chế 

của EU 

- Trước hết GV cho học sinh hiểu 

khái niệm thể chế: là những quy 

định, luật lệ của một chế độ xã hội, 

buộc mọi người tuân theo. 

- Tiếp theo, GV nêu câu hỏi: 

+ Dựa vào hình 9.3, hãy cho biết EƯ 

mong muốn đạt được những liên 

minh và hợp tác gì trong quá trình 

phát triển? 

+ Phân tích hình 9.4 để thấy rõ cơ 

cấu tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan đầu não của EU. 

I. Quá trinh hìnih 

thành và phát triển 

1. Sự ra đời và phát 

triển 

- 1951 thành lập 

Cộng đồng Than và 

Thép châu Âu (6 

thành viên) 

- 1957: Cộng đồng 

Kinh tế châu Âu 

(EEC) 

- 1958: Cộng đồng 

nguyên tử châu Âu 

- 1967: Cộng đồng 

châu Âu (EC) 

- 1993: Đổi tên thành 

Liên minh châu Âu (EU) 

- Đến đầu nãm 2007 

đã có 27 thành viên. 

2. Mục đích và thể chế 

a) Mục đích 

- Xây dựng, phát 

triển một khu vực tự 

do lưu thông hàng 

hoá, dịch vụ, con 

người, tiền vốn giữa 

các nước thành viến. 

- Tăng cường hợp 

tác, liên kết không 

chỉ về kinh tế, luật 

pháp, nội vụ mà cả 

trên lĩnh vực an 

ninh và đối ngoại 
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- GV gọi một sô HS trình bày, các 
HS khác góp ý, bổ sung. Sau đó, GV 
nhận xét cảu trả lời của HS và chuẩn 
xác kiến thức. 

Iloạt động 2: Chứng minh EU là 
một tổ chức liên kết kinh tê khu 
vực lớn trên thê giới. 
Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, yèu cầu: 
- Nhóm 1: Xử lí số liệu bảng 9.1 và 
bảng 9.2, sau đó điền các thông tin vào 
hai bảng sau: 

Bảng 1. Một sô chỉ số cơ bản của EU 
so với các trung tâm kinh tế lớn trên 

thế giới 
Đơn vị tính: số lần 

Chỉ 30 EU so EU so 
với với Nhật 

Hca Kì Bản 

Dân scí 

GDP 

Trị giá xuất 
khẩu so với 

GDP 

Trị giá 
trong xuất 
khấu của 
thế giới 

Bảng 2. Tỉ trọng GDP, dân sô của EU 
so với thế giới và so vói một số nước, 

năm 2004 
Đơn vi tính: % 

EU so với thế giới 

EU so với Hoa Kì 

EƯ so với Nhật 
Bản 

EU so với An Độ 

b) Thể chế 
Nhiều vấn đề quan 
trọng về kinh tế, 
chính trị do cơ quan 
đầu năo của EU 
quyết định 
II. EU: Liên kêt 
kinh tế khu vực 
lớn trên thế giới 
1. EƯ~ Một trung 
tâm kinh tê lớn trẽn 
thế giới 
- Tổ chức duy nhất sử 
dụng dung tiền chung. 
- GDP năm 2004 
của EU gấp Hoa Kì 
1,08 lần, gấp Nhật 
Bản 2,7 lần. 

-Trị giá xuất khẩu 

so với GDP của EU 

gấp 3,8 lần so với 

Hoa Kì và 2,2 lần so 

với Nhật Bản. 

-Trị giá trong xuất 

khẩu của thế giới 

của EU gấp 4,18 lần 

so với Hoa Kì và 

6,03 lần so với Nhật 

Bản. 

2. Tổ chức thương 
mại hàng đầu thế giới 
- Kinh tế EU phụ 
thuộc nhiều vào hoạt 
động xuất nhập khẩu. 

- Hiện EU đang dẫn 
đầu thế giới về 
thương mại, chiếm 
37,7% trong xuất 
khẩu của thế giới. 
- Hiện EU đã xoá 
bỏ hàng rào thuế 
quan giữa các nước 
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- Nhóm 2: Từ hai bảng số liệu đã xử thành viên và có 

lí và kiến thức trong bài học, hãy chung một mức thuế 
chứng minh EU là một trung tâm quan trong quan hệ 
kinh tế lớn trên thế giới. thương mại với các 

- Nhóm 3: Dựa vào kiến thức của bài nước ngoài EU. 

học và hình 9.5, hãy chứng minh EU - EU đang dành 

là tổ chức thương mại hàng đầu của những ưu đãi về 
thế giới. thương mại cho một 

- Nhóm 4; Dựa vào hình 9.5, hãy lập sô" nước châu Á, Ca- 

bảng thống kê các số liệu trên biểu ri-bê và châu Phi. 

đồ và khẳng định vai trò của EU trên 

thế giới. 

Bảng 3: Vai trò của EU trên thế giới 

(năm 2000) 

Đơn vị: % 

Tỉ trọng 

của EU 

Các lĩnh vực 

Viện trợ phát triển 

thế giới 

Sản xuất ô tô của thế 
giới 

Tổng giá trị kinh tế 
của thế giới 

Xuất khẩu của thế 
giới 

Dân số cụa thế giới 

Diện tích của Trái 

Đất 

Tiêu thụ năng lượng 

của thế giới 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm mình, 

các nhóm khác góp ý và bổ sung. Sau 

đó GV giúp HS chuẩn xác kiến thức 

IV. CỦNG CÔ 

1. Năm 1951, Cộng đồng Than và Thép được thành lập với các 

thành viên: 
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a) Pháp, CỈILB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Ba Lan. 

b) CIILB Đức, 1-ta-li-a, Bí, Hà Lan, Pháp, Lúc-xăm-bua. 

c) . Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Bỉ Iià Lan, Pháp, Lúc-xăm-bua. 

d) BỒ Đào Nha, Ba Lan, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a. 

2. Mục đích thành lập của EU là: 

a) Tăng cường thế mạnh về quân sự đê đối đầu với Hoa Kì. 

b) Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng 

hoá, dịch vụ. 

c) Tàng cường liên kết, hợp tác về kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh, 

đối ngoại. 

d) Cả b và c đúng. 

3. Điều nào sau đây chứng tỏ EU là một trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới? 

a) Kinh tế phụ thuôc vào hoạt động xuất nhập khẩu. 

b) Là bạn hàng lớn của các nước đang phát triển. 

c) GI)P, trị giá xuất khấu so với GDP, trị giá trong xuất khẩu 

của thế giới cao nhất so với các trung tâm kinh tế lớn. 

d) Ưng hộ sự buôn bán tự do trên thế giới. 

4. Điều nào sau đây chứng tỏ EU đả không tuân thủ đầy đủ các 

quy định của Tô chức Thương mại thế giới (WTO)? 

a) Dành ưu đãi về thương mại cho một số nước châu Á, châu Phi và 

Ca-ri-bê. 

b) Sự phát triển không đồng đều giữa các nước thành viên. 

c) Xoá bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên. 

d) Trợ cấp cho hàng nông sản làm giá nông sản của họ thấp hơn 

so với thị trường thế giới. 

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIEP 

- Trả lời càu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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UlN MINH CHẦU Ảư (tiếp theo) 

Tiết l. tư HỢP TẤC. UtN KÍT ĐẾ CÙNG PHÁT TRIỈN 

I. MỰC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Hiểu rõ: 

- Thị trường chung châu Âu là gì? hoạt động của nó ra sao? 

- Tình hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Eư. 

- Khái niệm và ý nghĩa cúa việc liên kết vùng ở châu Au. 

2. về kĩ năng 

- Khai thác kiến thức qua các sơ đồ, hình ảnh. 

- Phân tích, tổng hợp thông tin. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Vẽ phóng to sơ đồ Hợp tác sản xuất máy bay E-bớt. 

- Vẽ phóng to sơ đồ Đường hầm Măng-sơ. Tàu con thoi Sú:-tơn 

vượt qua eo biển chỉ mất 35 phút. 

- Lược đồ Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ. 

- Các tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Liên minh châu Âu (Eư) hình thành và phát triển nhe thế 

nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chê của tố chức rày. 

- Vì sao có thể nói EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thê gới? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài học trước chúng ta đã hiểu EU là một ìrung 

tâm kinh tế, một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới Bài 

học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về thị trường 

chung châu Âu với các chính sách thương mại của nó, hiếu về 
tình hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, hiểu 

khái niệm và ý nghĩa của sự liên kết vùng ở châu Àu. 
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Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu thị 

trường chung châu Au 

Bước 1: Tìm hiểu việc tự do lưu 

thông của thị trường chung 

châu Au 

- GV hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu theo các câu hỏi và yêu cầu 

sau: 

4- Thị trường chung châu Âu được 

thiết lập năm nào? Trong thị 

trường chung châu Âu, các lĩnh 

vực nào được tự do lưu thông? 

4- Việc tự do lưu thông giữa các 

nước thành viên tạo ra những 

thuận lợi gì? 

4- Liệt kê vào bảng sau các lĩnh 

vực được tự do lưu thông cho 

các nước thành viên trong EU, 

nội dung và các ví dụ. 

Các chính Nội 

sách dung 

1. 

I. Thị trường chung chau Ầu 

1. Tự do lưu thông 

- Từ 1- 1- 1993, EU đã 

thiết lập thị trường chung 

cho các nước thành viên. 

- Các nước thành viên có 

chung một chính sách thương 

mại trong quan hệ buôn bán 

với các nước ngoài khối. 

4- Hãy phân tích nội dung và 

lợi ích của bốn mặt tự do lưu 

thông trong EU. 

- Gọi học sinh lần lượt trả lời 

các câu hỏi và các yôu cầu đã đề 

ra. GV chuẩn xác kiến thức. 

tì ước 2: Tìm hiểu sự ra đời và ý 

nghĩa cua .đồng tiền chung ơ-rô. 

- GV nêu câu hỏi: 

- Các lĩnh vực được tự do 

lưu thông: 

a) Tự do di chuyển 

85 



+ Đồng tiền chưng ơ-rô của 

EU dược đưa vào giao dịch 

thanh toán từ năm nào? Cho 

đến nay đã có những nước nào 

sử dụng đồng tiền chung? 

+ Việc sử dụng đồng tiền 

chung có ý nghĩa gì? Vì sao có 

thể nói: việc ra đời của đồng 

tiền chung ơ-rô là bước tiến 

mới của sự liên kết EU? 

- Học sinh trỗ lời lần lượt các 

câu hỏi, sau mỗi câu trả lời của 

học sinh, GV nhận xét và 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự 
hợp tác trong lĩnh vực sản 

xuất và dịch vụ của EU 

Bước 1: Tìm hiểu việc hợp tác 

trong sản xuất tên lửa đẩy A- 

ri-an và máy bay E-bớt 

- Chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu: 

+ Nhóm 1: Trình bày những 

thành tựu của ngành hàng 

không vũ trụ của EU. 

+ Nhóm 2: Dựa vào hình 9.6, hãy 

cho biết nhũng biểu hiên của sự hợp 

tác trong sản xuất máy bay E-bơt. 

+ Nhóm 3: Cho biết ý nghĩa 

của sự hợp tác sản xuất đó. 

- Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm, các 

nhóm khác góp ý, bổ sung. GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu đường hầm 

b) Tự do lưu thông dịch vụ 

c) Tự do lưu thông hàng hoá 

d) Tự do lun thông tiền vốn 

2. Euro (ơ-rô)~ Đồng tihi 

chung của EU 

- Được đưa vào giao tịch 

năm 1999. 

- Đến nay đã có 13 thành 

viên sử dụng ơ-rõ làm 

đồng tiền chung. 

- Ý nghĩa: nâng cao sức 

cạnh tranh của thị tríờng 

chung châu Âu, thủ tiêu rủi 

ro khi chuyến đổi tiền tệ, 

tiết kiệm thời gian vì giảm 

thiểu được các khâu trung 

chuyển. 

II. Hợp tác trong lĩnh 

vực sản xuất và dịch vụ 

1. Sản xuất tền lửa đẩy A— 

ri-an và máy bay E-bct 

- Thành tựu của ngành nàng 

không vũ trụ châu Au: 

- Biểu hiện của sự hợp tác 

trong sản xuất máy ba/ E- 

bớt: 

- Ý nghĩa của sự hợp tác 

sản xuất đó: 

2. Đường hầm giao tiông 

dưới biển Măng-sư 

- Được hoàn thành năm 

1994. 

- Có ý nghĩa quan trọng: 

trao đồi hàng hoá giữa 

nước Anh và châu Âu. 

- Sắp tới tuyến đường/ sắt 

siêu tốc được đưa vèo sử 



giao thông dưới biền Măng-sơ 
- GV nêu câu hỏi: 

+ Các nước EU đã hợp tác như 
với nhau như thế nào trong các 

lĩnh vực về giao thông vận tải? 

+ Các dự án hợp tác trong lĩnh 

vực giao thông vận tải đã đem 

lại lợi ích gì cho các nước? 

+ Đường hầm giao thông dưới 

biển Măng-sơ được hoàn 

thành vào nàm nào? Vì sao nói 

đây là tuyến đường giao thông 

rất quan trọng ở châu Âu? 

- Học sinh iần lượt trả lời các 

câu hỏi, sau mỗi câu trả lời của 

học sinh, GV nhận xét và 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu liên 

kết vùng ở châu Ảu 

Bước 1: Chia lớp thành 2 nhóm, 

giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

- Nhóm 1: Dựa vào phần bài 

viết trong SGK, hãy thảo luận 

và cho biết khái niệm liên kết 

vùng ở châu Au. Cho biết vì 

sao các nước EU muốn phát 

triển các liên kết vùng. 

- Nhóm 2: Dựa vào hình 9.9, 

hãy nêu những biểu hiện liên 

kết vùng Ma-xơ Rai-nơ. Cho 

biết, việc hợp tác liên kết vùng 

Ma-xơ Rai-nơ đã đem lại 

những lợi ích gì? 

- Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm, 

các nhóm khác góp ý, bổ sung. 

GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

dụng sẽ cạnh trạnh được 

với giao thông vận tải 

hàng không. 

III. Liên kết vùng ở 

châu Au 

1. Khái niệm liên kết vùng 

ở châu Au 

- Lièn kết vùng chỉ một khu 

vực ở châu Au mà ở đó nhân 

dân các nước khác nhau thực 

hiện các hoạt động hợp tác, 

liên kết sâu rộng về các mặt 

kinh tế, xă hội, vãn hoá 

nhằm mục tiêu chung vì lợi 

ích chung của các nước. 

- Nảm 2000, EU có 

khoảng 140 liên kết vùng. 

2. Liền kết vùng Ma-xơ Rai-nơ 
- Là liên kết ở biên giới 

Hà Lan, Bỉ và Đức. 

- ơ vùng liên kết này, hằng 

ngày có khoảng 300 nghìn 

người qua làm việc ở nước 

láng giềng, có tờ tạp chí 
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bằng ba thứ tiếng, có trường 

đại học phối hợp tổ chức các 

khoá đào tạo chưng, có 

đường xuyên biên giới,... 

IV. CỦNG CỐ 

1. Biểu hiện nào sau đây thuộc về thị trường chung châu Âu? 

a) Tự do lưu thông về hàng hoá, con người, dịch vụ và tiền vốn 

giữa các nước thành viên. 

b) Quyền tự do cư trú, tự do đi lại, tự do chọn nơi làm việc được 

đảm bảo. 

c) Tự do đối với các dịch vụ như vận tải, thông tin liên lạc, ngân 

hàng,... 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

2. Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung là: 

a) Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. 

b) Hạn chế sự khủng hoảng tiền tệ khu vực. 

c) Thủ tiêu những rủi ro khi chuyền đổi tiền tệ. 

d) Cả a và c đúng. 

3. Việc hợp tác trong lĩnh vực sản xuất giữa các nước EU, có ý nghĩa: 

a) Phát huy thế mạnh của các nước thành viên. 

b) Tăng tính chuyên môn hoá nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

c) Tạo sức mạnh cạnh tranh với các trung tâm kinh tế khác. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

4. Các nước EU muôn phát triển các liên kết vùng vì: 

a) Tạo điều kiện thuận lơi cho nhân dân ở các vùng biên giới. 

b) Lợi ích của một số nước thành viên có nền kinh tế kém phát 

triển hơn. 

c) Vì muốn củng cố an ninh quốc phòng. 

d) Vì muốn sát nhập các vùng biên giới lại thành một quếc gii. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIÊP 

- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 
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9 

UtN MINH CÍÍẢƯ Ảư (tiếp theo) 

Tiết 3. Thực hành TÌM mív yí UtN MINH CHẢƯ Ảư 

I. MỤC TIÊU HÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

J. về kiến thức 

Hiếu rõ: 

- Ý nghĩa cua việc hình thành một EU thống nhất. 

- Vai trò to lớn của EU trong nền kinh tế thế giới. 

2. Về kĩ năng 
- Xứ lí và tổng hợp thông tin. 

- Vẽ biếu đồ, nhận xét biểu đồ, phân tích, xử lí bảng số liệu. 

3. về thái độ 
Nhận thức được sự hợp tác là cần thiết đối với bất cứ nước nào 

trong quá trình phát triển kính tế - xă hội hiện nay. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Phór.g to các bảng số liệu trong SGK. 

- Biếu đồ thế hiện tí trọng GDP và dân số của Eư và một số nước 

trên thế giới. 

- Các tài liệu liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

ỉ. Ôn định lớp 

2. Kiếm tra bùi cũ 

~ EU thành lập thị trường chung nhằm mục đích gì? Việc hình 

thanh thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền 

chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU? 

- Thế nào là Hôn kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng ma-xơ Rai- 

nc, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Eư. 

3. Bài nới 

* GV vào bài: Bài thực hành hôm nay sẽ giúp chúng ta một lần 

nCa hiểu hơn về ý nghĩa của việc hình thành một Eư thống 

nhất, hiẻu dược vai trò của EU trong nền kinh tế thê giới. 

Ngoài ra bài thực hành sẽ rèn luyện kĩ năng vẽ biêu đồ, phân 

tích báng sô liệu, xử lí và tổng hợp thông tin. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu ỷ nghĩa của 

việc hình thành một EU thống nhất 

Bước 1: Chia lớp thành hai nhóm, 

yêu cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào ô kiến thức và sự 

hiểu biết của bản thân, hãy cho biết 

việc hình thành thị trường chung 

châu Âu và việc sử dụng đồng tiền 

chung ơ-rô đã tạo ra những thuận lợỉ 

gì cho các thành viên EU? 

- Nhóm 2: Dựa vào ô kiến thức và sự 

hiểu biết của bản thân, hây cho biết 

việc hình thành thị trường chưng 

châu Âu và việc sử dụng đồng tiền 

chung ơ-rô đã tạo ra những khó 

khăn gì cho các thành viên EU? 

- Đại diện các nhóm trình bày kết 

quả thảo luận của nhóm, các nhóm 

khác góp ý, bổ sung. GV nhận xét 

và chuẩn xác kiến thức. 

Kiến thức cơ bả n 

1. Tìm hiểu ỷ nghĩa 

của việc hình thành 

một Eư thống nhất 

- Thuận lợi: 

+ Phát huy thế manh và 

khai thác tót tiềm năng 

của các nước thành vièn. 

+ Các nước thành 

viên nhận được sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của các 

nước thành viên. 

+ Việc lưu thong, trao 

đổi giữa các nước 

thuận tiện, dễ dàng 

hơn, tiết kiệm hơn. 

+ Tạo cơ hội cho các nước 

thành viên hoà nhập với 

nền kinh tế thế giới. 

+ Tạo sức mạnh cạnh 

tranh cho tất cả các 

nước thành viên. 

+ Thúc đẩy nền kinh 

tế các nước thành 

viên phát triển... 

- Khó khăn: 

+ Khó khàn về quản lí 

trật tự, an ninh các nước. 

+ Các nước • phải 

khẳng định được độc 

lập chư quyền. 

+ Sự khủng hoảng cua 

một nước thành viên 

sè ảnh hưởng đốn tất 

cả các nước khác một 

cách sâu sắc. 
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Hoạt dộng 2: Tìm hiểu vai trò của 

EU trong nền kinh tế thế giới 

Bước 1: Vẽ biếu đồ 
- GV hướng dẫn 

+ Vẽ một biểu đồ cột, trục tung thể 
hiện tỉ lệ % của dân sỏ và GDP của 

EƯ và các nước so với thế giới, trục 

hoành thế hiện các nước. Mỗi nước 

có hai cột, một cột thế hiện % dân 

số, cột kia thể hiện % GDP. 

+ Biểu đồ phải có chú thích, tên 

biểu đồ, số liệu, khoảng chia phải 

chính xác, đảm bảo thẩm mĩ. 

- Học sinh tiến hành vẽ biểu đồ 
vào vở thực hành. 

- GV treo biểu đồ vẽ mẫu để học 

sinh tự đối chiếu. 

Bước 2: Nhận xét về vị trí của kinh 

tế EƯ trên trường quốc tế. 

- GV hướng dẫn: 

+ Dựa vào biểu đồ đá hoàn thành, 

bảng 9.3 cho biết nhừng đóng góp 

của EU đối với thế giới. 

+ Vai trò của EU trong các hoạt 

động kinh tế- xã hội thế giới. 

+ Vai trò của EU đối với sự phát 

triển kinh tế của các nước, đặc biệt 

là các nước đang phát triển. 

- Học sinh hoàn thành bài nhận xét 

vào vở. 

- Gọi một số học sinh trình bày bài nhận 

xét của mình, các học sinh khác góp ý và 

hò sung, GV chuẩn xác kiến thức._ 

IV NHẬN XÉT VÀ ĐẢNH GIÁ 

- Nhận xét thái độ học tập của học sinh. 

- Nhận xét về chất lượng giờ thực hành. 

V. HOẠT ĐỘNG NỒI TIẾP 

- Hoàn thiện bài thực hành vào vở. 

- Đọc trước bài mới. 

2. Tìm hiểu vai trò 

của Eư trong nền 

kinh tê thê giới 

- Vẽ biểu đồ: chính 

xác, đẹp, trực quan. 

- Nhận xét vai trò 

của nền kinh tê EU 

trên trường quốc tế: 

chứng minh bằng các 

sô liệu (theo hướng 

dẫn của GV). 
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UtN MINH CHẦU Ảư (tiếp theo) 

Tiết 4. CỘNG HOÀ UtN BANG ĐỬC 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

Hiểu được: 

- Đặc điểm về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên, những thuận 

lợi dó chúng mang lại cho đất nước Đức. 

- Những đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội của CHLB Đức. 

- Khái quát nền kinh tế và tình hình phát triển và phân bố uủa 

ngành nông nghiệp, công nghiệp Đức. 

2. về kĩ năng 

Nhận biết và hiểu các đối tượng, hiện tượng địa lí qua l.rợc đồ, 

bảng số liệu. Phân tích và xử lí được các bảng số liệu. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Tự nhiên châu Áu 

- Lược đồ Các trung tăm công nghiệp chính của CHLB Đức. 

- Lược đồ Phân bố sản xuất nông nghiệp của CHLB Đức. 

- Các tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài ôi 

Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh và có thế chấm ỉiếm. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Trong Liên minh châu Âu phần lớn là các nước có 

nền kinh tế phát triển mạnh, trong đó một số có nền rinh tế 

phát triển sớm và rất nổi tiếng. Một trong các nước đó là 

Cộng hòa liên bang Đức, chưng ta hầu như đã biết đẽn nước 

Đức trong các cuộc chiến tranh qua các bải học Lịch íử. Vậy 

nước Đức có đặc điểm như thế nào về tự nhiên, dân cư. xã hội 

và kinh tế, bài học hôm nay sẽ cho chúng ta biết điều có. 
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Thời , % , 
Hoạt động của thây và trò Kiên thức cơ bản 

gian______ 

Hoạt động I: Tìm hiếu vị trí địa lí l. VỊ trí địa lí và diếu 

và điểu kiện tự nhiên của CHLB kiện tự nhiên 

Đức ỉ. Vị trí địa lí 

\ Bước 1: Tìm hiếu đặc điểm vị trí - Nằm ở trung tâm 

địa lí và sự tác động của nó đến sự châu Ấu 

phát triển kinh tế- xã hội Đức. - Giáp 9 nước, Biển 

- GV hướng dẫn học sinh khai thác Bắc, biến Ban-tích 

nội dung bằng các yêu cầu sau: -» Thuận lợi thông 

Dựa vào bản đồ Tự nhiên châu thương với các nước 

Âu, hãy nêu vị trí địa lí của Đức. khác, là cầu nối Đông 

+ Cho biết, vị trí địa lí đó có ảnh Âu và Tây Âu, Đông 

hưởng như thế nào đến sự phát triển Ảu và Trung Âu. 

kinh tế- xã hội Đức. 

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi, 

sau mỗi câu trả lời của học sinh, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu điều kiện tự 2. Điều kiện tự nhiên 

nhiên của Đức - Khí hậu ôn đới. 

ị- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu - Cảnh quan đa dạng, 

Ị điều kiện tự nhiên của Đức bằng dẹp 

cấc yêu cầu sau: - Nghèo khoáng sản, 

+ Dựa vào bản đồ Tự nhiên châu Âu, chỉ có than nâu, than 

hây cho biết Đức nằm trong đới khí đá và muối mỏ. 

hậu nào. 

+ Dựa vào bản đồ Tự nhiên châu Ầu, 

hãy cho biết đặc điểm cảnh quan và 

khoáng sản của Đức. 

+ Cho biết với những đạc điểm tự 

nhiên đó có ảnh hưởng như thế nào 

đến sự phát triển kinh tế- xã hội Đức. 

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hòi, 

sau mòi câu trả lời của học sinh, GV 

ihận xét và chuấn xác kiến thức. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu dặc điểm 

dản cư và xã hội Đức 

Bước 1: GV nêu yêu cầu: 

— Hãy nêu một số nét nổi bật trong 

dân cư và xã hội Đức. Rồi điền 

thông tin vào phiếu học tập. 

Phiếu học tập 

Đặc điểm dân cư và xã hội CHLB Đức 

Các vấn đề dân Tình hình 

cư và xã hội Đức 

Tỉ suất sinh 

Động lực tăng 

dân số 

Nguồn lao động 

Đặc điểm dân số 

Mức sống 

Giáo dục và y tế 

Những đạc điểm đó tạo nên những thuận 

lợi và khó khăn gì cho nền KT-XH 

- Học sinh lần lượt trình bày từng 

yêu cầu một, sau mỗi phần trình 

bày của học sinh, GV nhận xét và 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu tình 

hình kinh tê của CHLB Đức 

BỉẨỚc 1: Chia lớp thành 4 nhóm, yều cẩu: 

- Nhóm 1: Dựa vào kiến thức trong 

SGK, bảng 9.4 và 9.5 để trình bày 

khái quát nền kinh tế của CHLB 

Đức. 

- Nhóm 2: Phân tích bảng 9.4 và 

9.5 để chứng tỏ rằng CHLB Đức là 

một trong những cường quốc kinh 

tế hàng đầư thế giới. 

- Nhóm 3: Dựa vào kiến thức trong 

SGK và hình 9.12, hãy trình bày những 

II. Dán cư và xả hội 

- Tỉ suất sinh thấp, dàn 

số già nên Chính phủ 

Đức dành nhiều Ưu tiên, 

trợ cấp xã hội cho 

nhừng người có gia đình 

và gia đình đông con. 

- Thiếu lao đông thay thế. 

- Dân số tăng chủ yếu 

do nhập cư, khoảng 10% 

dàn số là người nhập cư. 

- Mức sống cao, được 

hưởng chế độ bảo 

hiểm tốt nhất. 

- Giáo dục là một 

động lực phát triển vầ 

được chú trọng đầu tư. 

III. Kinh tế 

1. Khái quát 

- CHLB Đức được thcng 

nhất từ năm 1390, là 

cường quốc kinh 'ế hằng 

đầu thế giới. 

- Từ những năm 70 của 

thế kỉ XX CI ILB Đức đã 

chuyển từ nền kirih tê 

cõng nghiệp saig nền 

kinh tế tri thức. 

- Ngoại thưomg chiếm 

10% thị phần của xuất 



thành tựu của ngành công nghiệp, khẩu thế giới, đứng đầu 

xác định các trung tâm công nghiệp thế giới, 

chính và các ngành công nghiệp cua - GDP chi đứng sau 

trung tâm đó. Hoa Kì và Nhật Bán. 

- Nhóm 4: Dựa vào kiến thức trong - Giá trị xuất khấu 

SGK và hình 9.3, hãy nêu những cao nhất, hơn cả Hoa 

điều kiện phát triển nông nghiệp Kì và các cường quốc 

Đức. Cho biết nhốn tố nào quyết kinh tế khác. 

định đến năng suất và sản lượng 2. Công nghiệp 

nông nghiệp. Nêu sự phân bố sản - Những thành tựu: 

xuất nông nghiệp cua Đức. + Ngành sản xuất ò tô là 

- Đại diện các nhóm trình bày kết ngành quan trọng nhất, 

quả thảo luận của nhóm, các nhóm đứng thứ ba thế giói, 

khác góp ý, bô sung. GV nhận xét '+ Ngành chế tạo máy 

và chuẩn xác kiên thức. móc và thiết bị toàn bộ 
có trình đô cao, đứng 

hàng đầu thế giới. 

+ Ngành hoá chất cũng 

chiếm vị trí hàng đầu 

thế giới. 

+ Kĩ thuật điện và 

điện tử là ngành hàng 

đầu ở Đức. 

- Các trung tâm công 

nghiệp lớn: Au-xbuôc, 

Nuyn-béc, Mu-nich, 

Béc-lin, Brê-men,... 

3. Nông nghiệp 

- Điều kiện tự nhiên 

không mấy thuận lợi. 

- Áp dụng khoa học- ki 

thuật cao trong sản xuất. 

- Nông sản chủ yếu: lúa 

mì, khoai tây, củ cải 

đường, thịt và sữa,... 

- Sự phân bố: chăn 

nuôi phát triển mạnh 

ờ phía tây, trồng trọt 

tập trung nhiều ở phía 

______ nam và phía dông. 
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IV. CỦNG CỐ 

1. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về vị trí địa lí CHLB Đức? 

a) Nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp với 9 nước. 

b) Là chiếc cầu nối giữa Đông Âu và Trung Á. 

c) Giáp với Biển Bắc và biến Ban-tích. 

d) Là cầu nối giữa: Đông Âu và Tây Âu, Bắc Âu và Nam Âu, 

Trung Âu và Đông Âu. 

2. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của 

CHLB Đức? 

a) CHLB Đức nằm trong khu vực khí hậu ôn đới. 

b) Cảnh quan đa dạng, đẹp thu hút du khách nước ngoài. 

c) Nghèo khoáng sản, đáng kể chỉ có than nâu, than đá và muối mỏ. 

d) Đất đai màu mỡ, đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho phát triển 

nông nghiệp. 

3. Ngành công nghiệp nào là quan trọng nhất đôi với CHLB Đức? 

a) Ngành công nghiệp sản xuất ô tô. 

b) Ngành công nghiệp chế tạo máy và thiết bị toàn bộ. 

c) Ngành công nghiệp hoá chất và dệt may. 

d) Ngành công nghiệp kĩ thuật điện và điện tử. 

4. Điền các ngành công nghiệp có ở các trung tâm công n.ghiệp sau: 

Các trung tâm công nghiệp Các ngành công nghiệp 

Rai-nơ Mai-nơ 

Au-xbuốc 

Nuyn-béc 

Béc-lin 

Ha-nô-vơ 

Đre-xđen 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK. 

- Chuẩn bị bài mới. 

96 



àí s 

UtN MINH CHẢƯ Ảư (tiếp theo) 

Tiết 4. CỘNG HOÀ PHẤP 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

ÍSau bài học, học sinh cần: 

7. Vồ kiến thức 

Hiểu được: 

- Đặc điểm về vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên, những thuận 

lợi do chúng mang lại cho đất nước Pháp. 

— Những đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội của CH Pháp. 

— Khái quát nền kinh tế và tình hình phát triển và phân bố của 

ngành nông nghiệp, công nghiệp CH Pháp. 

2. về kĩ năng 

Nhận biết và hiểu các đôi tượng, hiện tượng địa lí qua lược đồ, 
bảng số liệu. Phân tích và xử lí được các bảng số liệu. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Các trung tâm công nghiệp chính của Pháp. 

- Bản đồ Phân bố sản xuất nông nghiệp của Pháp. 

- Các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT DỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài ái 

- Vì sao có thể nói CHLB Đức là một cường quốc kinh tế hàng 

đầu trên thế giới? 

- Hãy trình bày những biến đối to lớn trong nền kinh tế- xã 

hội của CHLB Đức. 

3. Bà i mới 

* GV vào bài: Chúng ta biết đến Pháp là một cường quốc kinh 

tế trên thế giới, là một đất nước với nhiều phong cảnh đẹp 

hấp dẫn du khách, với những con người lịch lãm, ôn hoà. Bài 

học hóm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm tự 

nhiên, vị trí địa lí, dân cư, xã hội và kinh tế của Pháp. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1; Tìm hiểu vị trí địa lí 

và đặc điểm tự nhiên của CH Pháp 

Bước 1: Tìm hiểu đặc điểm vị trí 

địa lí và sự tác động của nó đến sự 

phát triển kinh tế- xã hội Pháp. 

— GV hướng dẫn học sinh khai thác 

nội dung bằng các yêu cầu sau: 

+ Dựa vào bản đồ Tự nhiên châu 

Âu, hãy nêu vị trí địa lí của Pháp. 

+ Cho biết với đặc điếm đó, vị trí địa 

lí có ảnh hưởng như thế nào đến sự 

phát triển kinh tế— xã hội Pháp. 

— Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi, 

sau mỗi câu trả lời của học sinh, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên 

của Pháp 

— GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu 

đặc điểm tự nhiên của Pháp bằng 

các yêu cầu sau: 

+ Dựa vào bản đồ Tự nhiên chấu Ầu, hãy 

trình bày các đặc điếm tự nhiền của Pháp 

theo các nòi dung trong bảng dưới đày. 

Phiếu học tập 

Hãy điền thông thông tin vào bảng sau, 

thể hiện đặc điểm tự nhiên của Pháp. 

Các yếu tố tự nhiên Đặc điểm 

Địa hình 

Đất đai 

Khí hậu 

Cảnh quan 

Sông ngòi 

Tài nguyên 

Kiến thức cơ bản 

ĩ. Vị trí địa lí và 

đặc điểm tự nhiên 

1. Vị trí địa, lí 

- Nằm ở phía tây 

châu Au. 

- Giáp Địa Trung Hải, 

vịnh Bi-xcai, biển 

Măng-sơ và Biển Bắc. 

- Kề cận khu vực kinh 

tế phát triển năng động. 

—> Thuận lợi thông 

thương với các nước 

khác, trao đổi, phát 

triển kinh tế. 

2. Đặc điếm tự nhiên 

- Khí hậu ôn đới hái 

dương ấm áp. 

- Cảnh quan đa dạng, đẹp 

- Địa hình: 

+ Phía bắc, tây và tây 

nam khá bằng phẳng 

bao gồm các bồn địa 

lớn, đồng bằng rộng 

lớn, đất đai khá phì 

nhiêu thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp. 

+ Phía nam, đông nam 

và đông là các dảy núi 

cao có tiềm năng thuỷ 

điện và du lịch. 

+ Dải đồi tiếp giáp với 

đồng bằng có nhiều 

mỏ than, sắt lớn. 



4- Cho biết nhưng đặc điểm tự nhiên đó 

có ảnh hướng như thế nào đen sự phát 

triển kinh tế- xà hội Đức. 

- Học sinh lần lượt trả lời các câu 

hỏi, sau mỗi câu trả lời của học 

sinh, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điếm 

dân cư và xã hội Pháp 

Bước 1: GV nêu yêu cầu: 

- Dựa vào SGK và tháp dân số 

Pháp hãy nêu đặc điểm về dân cư 

và xã hội Pháp. Rồi điền thòng tin 

vào phiếu học tập. 

Phiếu học tập 

Đặc điểm dân cư và xã hội Pháp 

Các vấn đề dân 

cư và xã hội 

Pháp 

Tỉ lệ gia tăng 

dân số 

Khổ năng phát 

triển dân số 

Mật độ dân số 

Tình hình phân 

bố dân cư 

Mức sống 

Tình hình 

- Thu nhập: 

- Bảo hiểm: 

- Tiện nghi: 

Những vấn đề 

khó khăn 

- Liên hệ thực tế dân số Việt Nam. 

- Học sinh lần lượt trình bày từng 

yêu cầu một, sau mỗi phần trình 

bày của học sinh, GV nhận xét và 

chuẩn xác kiến thức. 

II. Dân cư và xã hội 

- Tỉ lệ gia tăng dân số 

hằng nãm: 0,4%/ năm. 

- Số người lập gia 

đình giảm, tình trạng 

li hôn tăng. 

-4 Thiếu lao động 

thay thế. 

- Mật độ dân số trung 

binh: 109 người/ km2, 

75% dân số tập trung 

ở thành thị. 

- Người nhập cư chiếm 

6,4 %, sự hoà nhập 

kinh tế- văn hoá và tỉ 
lệ thất nghiệp cao là 

những khó khăn cần 

giải quyết. 

- Mức sống cao, bảo 

hiểm xã hội tót, tiện 

nghi sinh hoạt cao. 

- Giáo dục là một 

động lực phát triển và 

được chú trọng đầu tư. 
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Hoat đòng 3: Tìm hiếu 

tình hình hình tẽcủaPhớp 

Bước 1: Chia lớp thành 3 

nhóm, yêu cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào kiến 

thức trong SGK, trình bày 

khái quát nền kinh tế của 

Pháp. Cho biết nước Pháp 

có vị thế như thế nào trén 

trường quốc tế? 

- Nhóm 2: Dựa vào kiến 

thức trong SGK và hình 

9.14, hãy trình bày 

những thành tựu nổi bật 

của ngành công nghiệp, 

xác định các vùng tập 

trung công nghiệp của 

Pháp và các ngành công 

nghiệp chủ đạo của các 

vùng dó. 

- Nhóm 3: Dựa vào kiến 

thức trong SGK và hình 

9.15, hãy nêu những điều 

kiện phát triển ngành 

nông nghiệp Pháp. Trình 

bày những thành tựu của 

nền nông nghiệp Pháp. 

Nêu sự phân bô" sản xuất 

nông nghiệp của Pháp. 

- Đại diện các nhóm 

trình bày kết quả thảo 

luận của nhóm, các nhóm 

khác góp ý, bổ sung. GV 

nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

UI. Kinh tế 
1. Khái quát 

- Sau Chiến tranh thê giới thứ 

hai, nền kinh tế Pháp phục hồi 

nhanh chóng. 

- Nền công nghiệp hiện đại, nền 

nông nghiệp đứng đầu châu Âu, 

dịch vụ phát triển mạnh, lặc 

biệt du lịch quốc tế đứng hang 

đầu thế giới. 

- GDP và giá trị xuất khẩu đứng 

thứ năm thế giới. 

- Pháp đóng vai trò chủ chốt trong 

sự hình thành và phát triển EU. 

2. Công nghiệp 

- Tình hình phát triển: 

+ Ngành công nghiệp tru/ền 

thống: sản xuất sắt thép, nhòm, 

hoá chất, hàng xa xỉ. 

+ Ngành công nghiệp hiện đại: 

hàng không vũ trụ (đứng thứ ba thế 

giới), điện tử và tin học (đứng thứ 

hai thế giới), điện hạt nhân (cứng 

đầu châu Âu), chế tạo vũ khí (cứng 

thứ ba thế giới về xuất khẩu), ĩông 

nghiệp ô tô thuộc loại hàng đầu thế 

giới... 

+ Tàu hoả siêu tốc có tốc độ vào 

loại nhanh nhất thế giới. 

- Các trung tâm công ngằiệp 

lớn: Pa-ri, Li-ông, Mác-íây, 

Boóc-đô, Năng-tơ,... 

3. Nông nghiệp 

- Vị trí hàng đầu châu Au, chiếm 

20% tổng sản phẩm nông nghiệp EƯ. 
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- Dẫn đầu Tây Âu về xuất khẩu 

lương thực, thực phẩm, đạt 26 tỉ 

ơ-rô mỗi năm. 

- Nông sản phong phú và đa 

dạng: ngũ cốc, đường, sữa, rượu 

vang, thịt, trái cây,... 

- Sự phân bố: chăn nuôi phát triển 

mạnh ở vùng đồi núi, trồng trọt tập 

trung nhiều ở các bốn địa,..._ 

IV. CỦNG CỐ 

1. Đặc điểm nào sau đây khòi.g thuộc về vị trí địa lí Pháp? 

a) Nằm ở phía tây châu Âu, tiêp giáp với Địa Trung Hải. 

b) Là chiếc cầu nối giữa Đông Âu và Trung Á. 

c) Giáp vịnh Bi-xcai, biển Mãng-sơ và Biển Bắc. 

d) Kề cận khu vực kinh tê phát triền năng động. 

2. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của Pháp? 

a) Đồng bằng rộng lớn, đất đai khá phì nhiêu. 

b) Khí hậu ôn đới hải dương ấm áp. 

c) Nghèo khoáng sản, đáng kế chỉ có than nâu, than đá và muối mỏ. 

d) Phía bắc, tây và tây nam bao gồm các bồn địa. 

3. Ngành công nghiệp nào cua Pháp đứng thứ hai thế giới? 

a) Ngành công nghiệp chế tạo máy bay, điện tử và tin học. 

b) Ngành còng nghiệp chế tạo máy và hàng không vũ trụ. 

c) Ngành công nghiệp hoá chất, sản xuất gang thép. 

d) Ngành công nghiệp chế tạo máy bay và sản xuất hàng xa xỉ. 

4. Điền các các sản phẩm nông nghiệp vào các vùng phát triển 

nông nghịêp sao cho đúng:_ 

Các vùng phát triển nông nghiệp Các sản phẩm của ngành nông nghiệp 

Ven Đia Trung Hải 

Bồn địa Pa-ri 

Vùng phía nam và đông nam 

Vùng phía đông 

Vùng phía bắc 

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP 

- Trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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r0ấà<l 40 

UtN BMC NGA 

Tiết L Tự NHltN, DẢN cư TÀ XẢ HỘI 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Hiểu được đặc điểm vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của Liên bang Nga. 

- Nắm được các đặc điểm về dân cư và xã hội Liên bang Nga. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích các lược đồ và bảng số liệu để rút ra nhận xét. 
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích và tống hợp thông tin. 

3. về thái độ 

Nhận thức được tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và I>B Nga. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ tự nhiên thế giới. 
- Phóng to lược đồ Địa hình và khoáng sản Liên bang Nga. 
- Các bảng số liệu và hình ảnh liên quan đến bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu đặc điểm của vị trí địa lí và tự nhiên Pháp. Những đặc 
điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế- 
xã hội Pháp? 

- Trình bày những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp Pháp. 

3. Bài mới 
* GV vào bài: Liên bang Nga là đất nước có diện tích lớn nhất 

thế giới, nằm ở hai châu lục Châu Á và Châu Âu; là đất nước 
giàu tài nguyên, dân số đông nhưng gần đây có xu hướng 
giảm. LB Nga có tiềm lực lớn về văn hoá và khoa học. Nềrt 
kinh tế trải qua nhiều biến động trong thập niên 90 (thế kỉ 
XX) nhưng đang đi lên để giành lại vị trí cường quốc. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiên thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa 

tí, phạm vi lãnh thổ 

Bước 1: Phát phiếu học tập cho học 

sinh, yêu cầu dựa vào kiến thức 

trong bài học, bản đồ Tự nhiên thế 
giới, hình 10.1 trong SGK, hãy: 

- Trình bày các đặc điểm về vị trí 

địa lí cua LB Nga. Xác định LB Nga 

giáp với những quốc gia và đại dương 

nào? Cho biết những đặc điểm đó có 

ảnh hưởng như thế nào đến sự phát 

triển kinh tê- xã hội của LB Nga. 

- Trình bày đặc điểm lãnh thổ, 

những đặc điểm đó mang đến 

những thuận lợi và khó khăn gì 

cho LB Nga? 

Phiếu học tập số 1 

Những đặc điếm và sự ảnh hưởng 

của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 
của LB Nga đến sự phát triển kinh 

tế- xã hội. 

VỊ trí 

địa lí 
- Đặc điểm: 

- Giáp các nước: 

- Giáp các đại dương: 

- Thuận lợi: 

- Khó khăn: 

Phạm - Đặc điểm: 

vi lãnh - Thuận lợi: 

thổ - Khó khăn: 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình bày 

các yêu cầu theo nội dung trong phiếu 

học tập kết hợp với sử dụng bản đồ, 

lược đồ. 

I. Tự nhiên 

1. Vị trí địa lí, phạm 

vi lãnh thổ 
- VỊ trí địa lí: Giáp với 

14 quốc gia, giáp Bắc 

Băng Dương ở phía 

bắc, Thái Bình Dương 

ở phía đông, phía tây 

và tây nam giáp biển 

Ban-tích, Biển Đen, 

biển Ca-xpi. 

-» Thuận lợi cho việc 

giao lưu với các nước 

bên ngoài, nhưng cũng 

gặp nhiều khó khăn 

trong việc bảo vệ an 

ninh quốc phòng. 

- Phạm vi lãnh thố: Diện 

tích lớn nhất thế giới, trải 

dài trên hai châu lục A- 

Âu, đường biên giới dài 

xấp xỉ đường Xích đạo. 

-> Tài nguyên thiên 

nhiên phong phú, đa 

dạng. Nhưng cũng gặp 

khó khăn trong việc 

khai thác lãnh thổ 
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Các học sinh khác góp ý, bò' sung. GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu dặc đỉểir tự 
nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm và 

giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

- Nhóm 1: Dựa vào bản đồ tự nhiên 

châu Âu và hình 10.1 trong SGK, 

hãy trình bày những đặc điểm tự 
nhiên và thế mạnh kinh tế của 

phần phía Tây LB Nga vào phiếu 

học tập số 2. 

- Nhóm 2: Dựa vào bản đồ tự nhiên 

châu Âu và hình 10.1 trong SGK, 

hãy trình bày những đặc điểm tự 
nhiên và thế mạnh kinh tế của 

phần phía Đông LB Nga vào phiếu 

học tập số 2. 

Phiếu học tập số 2 

Đặc điểm tự nhiên và các thế mạnh 

kinh tế của hai phần lãnh thổ LB Nga 

Các phần Đặc Thế 
lãnh thổ điểm tự mạnh 

nhiên kinh tế 

Phần phía 

Tây 

Phần phía 

Đông 

- Nhóm 3: Dựa vào kiến thức và hình 

10.1 trong SGK, trình bày những đặc 

điểm chung của tự nhiên LB Nga. Xác 

định sự phân bố của các loại khoáng 

sản (điền thông tin vào phiếu học tập 

số 3). 

2. Dặc điểm tự nhiên 

và tài nguyên thiên 

nhiên 

- Địa hình cao ớ phía 

đông, thấp về phía tây: 

+ Phần phía Tây: đại 

bộ phận là đồng bằng, 

vùng trũng, tập trung 

nhiều khoáng sản. 

+ Phần phía Đỏng: 

Phần lớn núi và cao 

nguyên, nhiều khoáng 

sản, lâm sản và trữ 
năng thuỷ điện lớn. 

- Có nhiều sông lớn, 

có giá trị thuỷ điện, 

thuỷ lợi. 

- Diện tích rừng đứng 

đầu thế giới, chủ yếu 

rừng lá kim. 

- Tài nguyên khoáng 

sản giàu có, phong phú. 

- Khí hậu phân hoá đa 

dạng (theo đông- 

tằy, theo độ cao, theo vĩ 

độ), 80% lãnh thổ nằm ở 

vành đai ôn đới, còn 

lại là khí hậu cận cực, 

cận nhiệt. 

- Những khó khăn: Núi 

và cao nguyên chiếm 

diện tích lớn, nhiều 

vùng băng giá và khô 

hạn, tài nguyên phong 

phú nhưng phân bố ở 
vùng núi hoặc vùng 

lạnh giá khó khai 

thác và vận chuyển. 
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Phiếu học tập :;Ố 3 

Các đặc điểm tự nhiên của LB Nga 

Các điều kiện tự 

nhiên 

Đặc điểm 

Địa hình 

Khí hậu 

Sông ngòi 

Bất đai 

Tài nguyên 

khoáng sản 

~ Trữ lượng: 

- Phân bố: 

Tài nguyên sinh 

vật 

- Nhóm 4: Phân tích những thuận 

lợi và khó khăn của tự nhiên LB 

Nga. 

Bước 2: IiS tiến hành thảo luận, 

GV theo dõi và hướng dẫn. 

Bước 3: Đại diện các nhóm trinh bày 

kết quả thảo luận, các HS khác góp ý 

và bổ sung, GV chuẩn xac kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm II. Dân cư và xã hội 

dân cư và xã hội của LB Nga 1. Dân cư 

Bước 1: Tìm hiểu tình hình, đặc - Đông dân, đứng thứ 

điểm dân cư của LB Nga 8 thế giới. 

- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu - Tỉ suất gia tăng dân 

bằng các câu hỏi và yêu cầu sau: số tự nhiên âm. 

+ Trình bày những đặc điểm cơ - Thập niên 90 của 

bản của dân cư LB Nga. thê kỉ XX, nhiều người 

~f Dựa vào bảng 10.2 và hình 10.3, hăy dân di cư ra nước 

nhận xét sự thay đổi của dân số LB ngoài. 

Nga và nêu hậu quả của sự thay đổi đó. - Mật độ dân số trung 

+ Dựa vào hình 10.4, hãy cho biết dân bình là 8,4 người/km2, 

cư LB Nga sống chủ yếu ở vùng nào? chủ yếu tập trung ở 

Điều dỏ cỏ thuận lợi và khỏ khàn gì đối thành phố ._ 
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với việc phát triển kinh tế? 

- Học sinh lần lượt trả lòi các càu hòi 

và giải quyết các yèu cầu trèn; sau mỗi 

phần trình bày của học sinh, GV nhận 

xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu những nét nổi bật 

về xã hội của LB Nga. 

- GV nêu yêu cầu: 

+ Hãy trình những nét nổi bật về 
xã hội của LB Nga. 

+ Cho biết, những đặc điểm nổi bật 

của xã hội LB Nga có ảnh hưởng 

như thế nào đến sự phát triển kinh 

tế- xã hội? 

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 

và giải quyết các yều cầu trên; sau mỗi 

phần trình bày của học sinh, GV nhận 

xét và chuẩn xác kiến thức. 

- Nước Nga có nhiều 

dân tộc. 

2. Xã hội 

- Tiềm lực văn hoá và 

khoa học lớn: nhiều 

công trình kiến trúc, 

tác phẩm văn học, 

nghệ thuật, nhiều 

công trình khoa học 

lớn có giá trị, nhiều 

nhà bác học nổi tiếng, 

nhiều nhà văn lớn, 

nhà soạn nhạc tài ba, 

nhiều trường đại học 

danh tiếng, là nước 

đầu tiên đưa con người 

lên vũ trụ, chiếm 1/3 

số bằng phát minh 

sáng chế cửa thế giới. 

- Trình độ học vấn cao, 

tỉ lệ biết chữ 99%. 

-» Thuận lợi cho việc 

tiếp thu những thành 

tựu của khoa học- kĩ 

thuật. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về lãnh thổ LB Nga? 

a) Diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục Á, Âu. 

b) Nằm ở ngả ba của ba châu lục Âu, Á, Phi. 

c) Có chiều dài đường biên giới xấp xỉ đường Xích đạo. 

d) Lãnh thổ trải dài trên phần lớn đẻng bằng Đông Âu và toàn 

bộ Bắc Á. 

2r LB Nga tiếp giáp với các biến nào sau đây? 

a) Biển Bắc, biển Ban-tích, Biển Đen. 

b) Biển Bắc, biển Ban-tích, biển Ca-xpi. 

c) Biển Đỏ, biển Măng-sơ, Biển Ban-tích. 

d) Biển Ca-xpi, biển Ban-tích, Biển Đen. 
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3. flảy điền thông tin vào bảng dưới thế hiện đặc điểm tự nhiên 

củi hai phần lãnh thô LB Nga. 

Các phần lãnh thố Đặc diêm tự nhiên 

rhần phía Tây 
- Địa hình: 

- Các loại tài nguyên 

rhần phía Đông 
- Địa hình: 

- Các loại tài nguyên 

4. Dán CƯ LB Nga có đặc điểm gi? 

a) Đông dân, đứng thứ 8 thế giới. 

b) Ti' lệ gia tăng dân số tự nhiên âm. 

c) Dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở thành phố. 

d) Tất cả các đặc điểm trên. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Họ: sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chiấn bị trước bài mới. 

VSàò -í 0 
UÌN BANG NGẢ (tiếj> tíieo) 

Tiết l. KINH TÍ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau >ài học, học sinh cần: 

1. Ví kiến thức 

- Biết được LB Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô-viết. 

- Nắm được dặc điểm kinh tế của LB Nga trong thời kì khó 

thăn và biến động. Hiểu được nguyên nhân của nó. 

- Biểu được hiện nay nền kinh tế LB Nga đang đi lên để trỏ lại 

/ị trí siêu cường. 

2. Vi kĩ năng 

- Phân tích được biểu đồ để khai thác thông tin. 

- Cử lí và nhận xét bảng số liệu. 

-Khả năng liên hệ thực tế tốt. 

II. THẾT BỊ DẠY HỌC 

- Phóng to biểu đồ Tốc độ tăng trưởng GDP LB Nga thời kì 1990- 

20)5 trong SGK. 

- Cá: bảng số liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. 
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III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

2. ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự 

nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối vợi sự phát triển kinh tế 
của LB Nga. 

- Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những công 

trình khoa học lớn, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Nền kinh tế của LB Nga đã trải qua những giai đoạn 

thăng trầm, trước đây LB Nga đã từng là trụ cột của nền kinh tẽ 

Liên bang Xô-viết. Những tác động tiêu cực của cơ chế quản lí, của 

chính trị vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỉ 
XX đã làm cho nền kinh tế nước Nga rơi vào tình trạng khó khăn 

và đầy biến dộng. Bước sang thế kỉ XXI nền kinh tế LB Nga đ;mg 

phát triển đi lên để trở lại vị trí cường quốc. 

Thời 

gian 

Hoạt động của thầy và 

trò 
Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Chứng 

minh LB Nga đã từng là 

trụ cột của LB Xô-viết 

Bước 1; GV nêu yêu cầu: 

- Hãy dựa vào kiến thức 

trong bài học, bảng số liệu 

10.3, chứng minh LB Nga 

đã từng là trụ cột của LB 

Xo-viết. 

- Cho biết, tại sao LB Nga 

là nước đảm nhiệm được vai 

trò trụ cột trong LB Xơ-viết 

mà không phải là nước 

khác. 

Bước 2. Gọi một sô HS 

trả lời, các học sinh khác 

góp ý, bổ sung, GV chuẩn 

xác kiến thức. 

I. Quá trình phát triển kinh 

tế 

1. LB Nga đã từng là trụ cột 

của Liên bang Xô-viết 

- LB Nga là mọt thành viên đóng 

vai trò chính trong viêc tạo (lựng 

Liền bang Xô Viết. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 

nhiều ngành công nghiệp vươn lèn 

vị trí hàng đầu thế giới. LB Ngíi dã 

làm nền một Liên Xô cường quoc 

kinh tế hùng mạnh. 

- Tỉ trọng của một số sản phấn 

công nghiệp, nông nghiệp của Nga 

so với Liên Xô cuối thập nièn £0 

của thế kỉ XX: than đá: 67%; dếu 

mỏ: 87,2%; khí đốt: 83,1%; điện: 

65,7%; lương thực: 51,4 %;... 
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Hoạt đòng 2: Phàn tích 2. Thời kì dầy khó khăn, biến 

thời kì đầy khò khăn và động (thập nièn 90 của thế kỉ XX) 

biển đòng của LB Nga - Do nhừng yếu kém của cơ chế 
(thạp nỉèn 90 của the kỉ kinh tế cũ, một số nước cộng 

XX) hoà thành viên của Liên Xô đă 

Bước ]: GV nêu yêu cầu: tách ra thành quốc gia độc lập. 

- Cho biết những nguyên - Cuối năm 1991: Cộng đồng 

nhân làm LB Nga rơi vào các quô'c gia độc lập ra đời. 

tình trạng khó khăn và - LB Nga là nước lớn nhất, đồng 

biến (lộng trong thập niên thời phải hứng chịu những khó 

90 của thế kỉ XX. khán, hậu quả của Liền Xô để lại. 

- Trình bày thực trạng - Nga bước vào thời kì đầy khó 

của kinh tế, xã hội, chính khăn, tăng trưởng âm. 

trị LB Nga trong thập - Kinh tế chỉ chú trọng cõng 

niên 90 của thế kỉ XX. nghiệp nặng, hàng tiêu dùng, sản 

Bước 2: Gọi một số HS lượng các ngành kinh tế giảm, đời 

trả lời, các học sinh khác sống nhân dân gặp khó khàn, vị trí 
góp ý, bổ sung, GV chuẩn trền trường quốc tế giảm, 

xác kiến thức. - Những năm tiếp theo của thập 

niên 90, thế kỉ XX, nền kinh tế, 

chính trị, xã hội lâm vào cuộc 

khủng hỡảng nghiêm trọng. 

Hoạt động 3: Tỉm hiểu 3. Nền kinh tế đang đi lèn để 
những chiến lược phát trở lại vị trí cường quốc 

triển kinh tế mới của a) Chiến lược kinh tế mới 

LB Nga và những - Thời gian: giữa những năm 2000. 

thành tựu về kinh tẽ- - Nội dung: đưa nền kinh tế từng 

xă hội những năm 2000 bước thoát khỏi khủng hoảng; tiếp 

Bước 1: GV chia lớp tục xây dựng nền kinh tế thị 
thành 3 nhóm, phân cồng trường; tốc độ tâng trưởng kinh tế 
nhiệm vụ cho các nhóm: đạt 5%; ổn định đồng Rúp, nâng 

- Nhỏm 1: Dựa vào kiến cao đời sống nhân dân; mở rộng 

thức trong SGK, hãy cho ngoại giao, coi trọng châu Á; đảm 

biết thời gian tiến hành và bảo toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi 

nội dung của chiến lược dân tộc Nga; lãnh thổ hành chính 

kinh tế mới của LB Nga. chia thành 7 vùng liên bang; khôi 

- Nhóm 2: Dựa vào phần phục lại vị trí cường quốc. 

bài viết trong SGK, hình b) Những thành tựu năm 2000 

10.4 và bảng 10.6, hãy - Thành tựu:_ 
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trình bày những thành tựu 

của LB Nga sau năm 2000. 

- Nhóm 3: Hãy nêu 

những nguyên nhân chủ 
yếu giúp cho nền kinh tế 
LB Nga phát triển từ sau 

năm 2000. Cho biết LB 

Nga phải đối mặt với 

những khó khăn nào cần 

giải quyết? 

Bước 2: Các nhóm tiến 

hành thảo luận dưới sự 
hướng dẫn của GV. 

Bước 3: Đại diện các nhóm 

trình bày kết quả thảo 

luận của nhóm mình, các 

nhóm khác góp ý, bố’ sung. 

GV chuẩn xác kiến thức. 

IV. CỦNG CÔ 

+ Sản lượng các ngành kinh tế tăng. 

+ Dự trữ ngoại tệ đứng thú' 4 

thế giới (năm 2005). 

+ Thanh toán xong các khoản nự 
nước ngoài từ Xô-viết ( năm 2006). 

+ Tăng trưởng kinh tế cao, giá 

trị xuất siêu ngày càng tăng. 

+ Đời sống nhân dân được cải thiền. 

+ Nâng cao vị thế của Ng’a trên 

trường quốc tế. 

+ Nga nằm trong nhóm nước co nền 

còng nghiệp đứng hàng đầu thế giới. 

- Nguyên nhân: có chiến lược 

và biện pháp phát triển đúng 

đắn, phù hợp. 

- Những khó khăn cần giải 

quyết: sự phân hoá giàu nghèo, 

chảy máu chất xám,... 

1. Vì sao LB Nga lại trở thành thành viên chính trong việc tạo 
dựng Liên bang Xô-viết trở thành siêu cường? 
a) Chiếm phần lớn diện tích và tài nguyên thiên nhiên của Liên 

bang Xô-viết. 
b) Có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Liên bang Xô-viết. 
c) Chiếm phần lớn giá trị sản lượng các ngành kinh tế Liên 

bang Xô-viết. 
d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

2. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ LB Nga đã từng là trụ cột cua 
Liên bang Xô-viết? 
a) Nền kinh tế phát triển mạnh. 
b) Đời sống nhân dân ổn định, thu nhập khá cao. 
c) Tỉ trọng của ngành kinh tế Ngạ chiếm phần lớn Liên bang 

Xô-viết. 
d) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế đa dạng. 

3. Hãy điền thông tin vào bảng dưới thể hiện nguyên nhân và tình 
hình kinh tế- xã hội LB Nga trong thời kì khó khăn, biến động. 
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I. r1hành tựu cua LB Nga sau nãm 2000 là: 

;i) San lượng các ngành kinh tố (lều tăng. 

b) Dự trừ ngoại tộ đứng thứ 1 thô giới năm 2005. 

c) Da thanh toán xong các khoan nự nước ngoài từ Xô-viôt. 

ít) Tat ca các thành tựu trón. 

V. HOẠT ĐỘNG NỔI TIllp 

- Trả lơi cáu hỏi và lam bài tập cuôi bài. 

1 ọc trước bải mới. 

Vềàí 40 

utíd BÁMG MGÁ (tiếp theo) 

Tiết 3. KINH TÍ (tiếp theo) 

I. MỤC T1ĨÍU BẢI IIỌC 

Sai bài học, học 'sinh cần: 

1. \ề kiên thức 

- Nắm được vai trò, đặc diêm, tình hình phát triên và phân hỏ 
của ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ LB Nga. 

- Xác định được các vùng kinh tế cua LB Nga và nhừng đặc trưng 

kinh tế của các vùng đó. 

- I liếu được mối quan hệ hùn nghị Việt- Nga trong bối cánh quốc tế mới. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích các biểu đồ, báng sô liệu đế nắm được tình hình 

phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ LB Nga. 

- Khai thác các lược đồ đê nhận biết sự phân bố cua các ngành 

kinh tố. 

3. \ề thái độ 
Nhận thức được ý nghía cua mối quan hộ hừu nghị Viột Nga 

trong bối canh quốc tế mới. 

II THIẾT BỊ DẠY IIỌC 

- lược đồ Các trung tâm công nghiệp chính của LB Nga (trang 

1)4, SGK). 

- lược dồ Phùn bố sá/ì xuất nông nghiệp của LB Nga. (trang 105, SGK). 

- Phóng to biểu đồ Sán lượng dầu mỏ của LB Nga thờ: kỉ 1999 2005 

(rang 103, SGK). 

IIÍ. IDẠT ĐỘNG DẠY IIỌC 

h On định lớp 
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2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu vai trò của Nga trong LB Xô-viết. Nền kinh tế LB Nga 

gặp những khó khăn gì trong thập niên 90 của thế kỉ XX? 

- Trình bày những thành tựu kinh tế của LB Nga sau nàm 2000. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu dươc một 

cách cụ thố đặc điểm, tình hình phát triển cùa các ngành 

kinh tế LB Nga cũng như sự phân bố của các ngành; biết được 

các vùng kinh tế với các đặc trưng khá đa dạng của no; hiểu 

được tình hình và ý nghĩa sâu sắc của mối quan hộ hữu nghị 
giữa LB Nga và Việt Nam. 

Thời 
gian 

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ tản 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu tình hình 

phát triển ngành công nghiệp của 

LB Nga 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, 
giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 

Nhóm 1: Dựa vào phần bài viết trong 
SGK, cho biết vai trò và đặc điếm 

chung của ngành công nghiệp LB Nga. 

Nhóm 2: Dựa vào những kiến thức 
đă học ở bài trước, hãy cho biết LB 
Nga có những thuận lợi gì cho phát 

triển ngành công nghiệp. 

Nhóm 3: Dựa vào phần bài viết 
trong SGK và các biểu đồ, các bảng 
số liệu, hãy trình bày tình hình 

phát triển công nghiệp của LB Nga 

Nhóm 4: Dựa vào hình 10.9, hãy nhận 
xét về đặc điểm phân bố sản xuất công 
nghiệp của LB Nga, nêu các trung tâm 
công nghiệp chính và các ngành công 

nghiệp của các trung tâm đó (thoo nội 

dung trong phiếu học tập). 

Phiếu học tập 
Điền vào thông tin trong báng dưới 

đây, thể hiện sự phân bố sản xuất 

cồng nghiệp của LB Nga. 

II. Các ngành kinh tê 

1. Công nghiệp 

- Là ngành kinh tế 
xương sống. 
- Ngành dầu khí là 
ngành mũi ihọn, 

mang lại nguồr thu 

ngoại tệ. LB Nga 
đứng đầu thế giíi về 
sản lượng khai thác 
dầu mỏ và khí đct. 
- Nhiều ngành công 

nghiệp truyền .thống 

nổi tiếng. 
- Hiện nay Ngố tập 

trung phát triểĩ các 

ngành công nghiệp 
hiộn đại: điện tu- tin 
học, hàng không. 
- Nga vẫn là *ường 

quốc vũ trự và nguyên 
tử thế giới. Quân sự h 
thế mạnh của LBNga 

- Các trung tâm cỏng 

nghiệp chính: Mát- 
xcơ-va, Xanh Pe-tcc- 

bua, Nô—vồ-xi-bkc,... 
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Dặc điổm phân 

bô san xuất công 

nghiệp 

Các trung tâm 

cõng nghiệp chính 

1). 

2). 

3). 

4). 

Các ngành 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, 

các nhóm khác góp ý và bố sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình 

phảt triển ngành nống nghiệp của 

LB Nga 

Bước 1: Cũng 3 nhóm trên, GV giao 

nhiộm vụ cho mỗi nhóm: 

Nhỏm 1: Dựa vào phần bài viết trong 

SGK, cho biết vai trò và đặc điềm 

chung của ngành công nghiệp LB Nga. 

Nhóm 2: Dựa vào những kiến thức 

đà học ở bài trước, hãy cho biết LB 

Nga có những thuận lợi gì cho phát 

triển ngành nông nghiệp. 

Nhóm 3: Dựa vào phần bài viết 

trong SGK và báng sô liộu, hãy 

trình bày tình hình phát triền nóng 

nghiệp của LB Nga. 

Nhóm 4; Dựa vào hình 10.10, hãy 

nhặn xét vồ đặc điếm phân bố sản 

xuất nông nghiộp của LB Nga, trình 

)ày sự phân bô của một sỏ sản 

nhẩm nông nghiộp (theo nội dung 

mong phiếu học tập). 

2 Nông ngluệp 

- Nga có nhiều điều 

kiện thuận lợi đế phát 

triển nông nghiệp 

- Tinh hình sản xuất: 

sản lượng lương thực 

đạt 75 triệu tấn (năm 

2005), xuất khẩu trôn 

10 triệu tấn. 

- Scin lượng cây công 

nghiộp tăng, LB Nga 

trồng nhiều cây ăn 

quả và rau. 

- Chăn nuoi và đánh 

bắt có sự tãng trưởng. 

- Phân bố: Lương 

thực phân bố ở đồng 

bằng Đông Àu, đồng 

bằng Tây Xi-bia. 

- Phía bắc chăn nuôi 

hươu và thú lông quý. 
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Đặc điểm phân bố sản xuất NN 

Các sản phẩm NN Phân bố 

1. Lủa mì 

2. Củ cải đường 

3. Gia súc có lông quý 

4. Gia súc nhỏ, gia 

súc lớn 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày, các nhóm khác góp ý và bô 

sung, GV chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu tình hình 

phát triển ngành dịch vụ của LB 

Nga 

Bước 1. GV nêu yêu cầu: 

- Ilãy trình bày tình hình phát 

triển của các ngành dịch vụ LB Nga. 

- Cho biết sự phát triển hộ thống cơ 

sở hạ tầng giao thông LB Nga gặp 

phải khó khăn gì? 

- Cho biết trong các ngành dịch vụ, 

ngành nào quan trọng nhất đối với 

LB Nga. 

Bước 2: IIọc sinh trả lời lần lượt các 

yêu cầu trên, GV chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 4: Tim hiểu một sỏ vùng 

kinh tế quan trọng của LB Nga 

3. Dịch vụ 

- Hộ thống cơ sở hạ 

tầng giao thông khá 

phát triến với (lu các 

loại hình. 

- Kinh tế đối ngoại là 

ngành quan trọng, 

năm 2005 NgẾ xuất 

siêu 120 ti USD 

- LB Nga có nhiều 

tiồm nang du lịch, 

song nguồn tiu từ 
ngành này chưa cao. 

- Các ngành dịch vụ 
khác cũng phát triốn 

mạnh. 

- Hai trung tâm dịch 

vụ lớn: Mát->cơ-va, 

Xanh Pê-téc-bua. 

III. Một sô vùng 

kinh tè quan trọng 

- Vùng Trung tim 
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Bước 1. GV yêu cầu học sinh đọc 

bảng kiến thức trong bài, cho biết: 

- Cơ sở nào đế phân ra các vùng 

kinh tế đó. 

- Vai trò cua các vùng kinh tế đó 

trong hộ thống kinh tế quốc gia. 

Ị - Xác định các vùng kinh tố đó trẽn 

1 lược đồ LB Nga. 

I Bước 2: Gọi học sinh trá lừi các yêu 

cầu trên, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu mối quan 

hệ Nga-Việt trong bôi cảnh quốc 

tế mới 

Bước 1: GV nôu yêu cầu: 

- Hãy cho biết nhừng biếu hiện thế 

hiện mối quan hộ giừa Nga-Việt. 

- Phân tích ý nghĩa cúa mối quan 

hộ Nga-Việt trong bối canh quốc tế 

mời. 

Bước 2: I lọc sinh trả lời các yẻu cầu 

trên, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

- Vùng Trung tâm 

đất đon 

- Vùng U-ran 

- Vùng Viễn Đóng 

IV. Quan hệ Nga- 

Việt trong bôi cánh 

quốc tế mới 

- Đây là quan hộ 

truyền thống. 

- LB Nga coi Việt 

Nam là đối tác chiên 

lược trong khu vực 

Đông Nam Á. 

- Trong chính sách 

đối ngoại của mình, 

Nga coi trọng châu A, 

trong đó có Việt Nam. 

- Quan hệ hợp tắc 

Nga-Việt được khắng 

định là tiếp nôi môi 

quan hộ Xô-Việt 

trước đây. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Trrng các ngành công nghiệp của LB Nga, ngành nào là ngành 

kiih tế mùi nhọn, mang lại nhiều nguồn thu ngoại tệ nhất? 

H)Uông nghiộp khai thác dầu khí. 

b)^ông nghiệp điện tử - tin học và hàng không. 

e) 3ông nghiộp năng lượng, luyộn kim đen và luyện kim màu. 

d) ?ông nghiộp chế biến và sản xuất hàng tiôu dùng. 

2. Lim bang Nga là cường quốc của thế giới trong những ngành 

côig nghiệp nào? 
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a) Công nghiệp khai thác dầu khí và năng lượng. 

b) Công nghiệp hoá chất và luyện kim màu. 

c) Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng. 

d) Công nghiệp vũ trụ và nguyẻn tử. 

3. Đây là điều kiện thuận lợi của LB Nga đế phát triển nông nghiệp: 

a) Quỹ đất nông nghiệp lớn, phù hợp với nhiều loại cây trồng. 

b) Có nhiều đồng cồ dể phát triển chăn nuôi. 

c) Có khí hậu cận nhiệt, lượng mưa lớn. 

d) Cả a và b đúng. 

4. Hãy ghép những thông tin ơ cột bên trái với các thông tin ở cột 

bên phải sao cho đúng 

Các vùng kinh tê Đặc diểm 

1. Vùng Trung tâm a) Công nghiệp phát triển, đặc biệt là 

các ngành phục vụ nông nghiệp. 

2. Vùng Trung tâm 

đất đen 

b) Vùng kinh tế lâu đời phát triển mạnh 

nhất. 

3. Vùng U-ran c) Đây là vang kinh tế sẽ phát triển để hội 

nhập vào khu vực châu Á-Thái Bình 

Dương. 

4. Vùng Viễn Đông d) Giàu tài nghuyên, cồng nghiệp phát 

triển, nông nghiệp còn hạn chế. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bai. 

- Chuấn bị bài thực hành. 

ế@Bài 40. 

UtN BÁNG NGA (tiếj> theo) 

Tiết 4. Thực hành TỈM mív sự THAY ĐỔI KINH rí 
CỦA UtN BANG NGA 

I. MỤC TIÊU BẢI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 
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H ếu được GDP/người ở LB Nga ngày càng tăng và giải thích 

được nguyôn nhân của sự tăng trưởng đó. 

-- Hiàu và giải thích được sự thay đổi giá trị ngoại thương của LB Nga. 

2. Vi' kĩ năng 

— Vẽ biếu đồ. 

— Phân tích biểu đồ, bảng sô liệu đế rút ra nhận xét. 

II. TIII3T BỊ DẠY IIỌC 

— Phóng to số liệu 10.6 và 10.7. 

— Tranh ảnh và tài liệu liên quan đến bài thực hành 

III. HOẠT DỘNG DẠY HỌC 

7. ổr định lớp 

2. Kiêm tra bài củ 
— Hãy trình bày vai trò, đặc điếm và tình hình phát triển của 

cô:ig nghiệp LB Nga. 

~ Hãy nêu những ngành công nghiệp nối tiếng của LB Nga và cho 

l)i(t LB Nga đã hợp tác với Việt Nam trong những ngành công 

ngiiộp nào (trước đây và hiện nay). 

3. Bà m ới 

* GV vào bài: Bài thực hành hôm nay sè chứng minh cho chúng ta 

tháy rỏ nhừng thay đổi của nền kinh tế LB Nga, những thay đổi 

đó chứng tỏ LB Nga đang dần trở lại vị trí cường quốc của mình. 

* Hoạt dộng trên lớp 

ỉloct động 1. Vẽ biểu đồ 

Bước 1. GV hướng dẫn: 

+ Pổì với bảng số liệu 10.6, có thê vẽ biếu đồ cột hoặc biểu đồ 
cường (đường đồ thị). 

+ tối với bảng số liệu 10.7, vẽ biểu đồ cột, một năm có hai cột, 
nột cột thể hiện giá trị xuất khấu, cột kia thế hiện giá trị 
mập khẩu, sự chênh lệch giữa cột xuất và nhập chính là cán 

cán thương mại. 

-f Yêu cầu: thể hiện chính xác sô" liệu, khoảng cách năm phải 

đẻu theo thời gian, thể hiện đơn vị ở trục tung, thể hiện số 

lim lên biếu đồ, có kí hiệu và chú giải nếu cần,... 

Bướ: 2. Học sinh tiến hành vẽ vào vở thực hành. 

Bướ' 3. GV chiếu (treo) biểu đồ mẫu đế học sinh đối chiếu. 

- H)ạt động 2. Nhận xét biểu đồ 

Bướ: 1. GV hướng dẫn: 

+ Kằi nhận xét phải xứ lí số liệu. 
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+ Trước hết nên nhận xét khái quát, sau đó đi vào nhận xé 

cụ thể, chú ý những sự biến đổi đặc biệt của số liệu. 

+ Đối với biểu đồ thứ hai, cần nhận xét cả ba đối tượng: giá tĩ 

xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và giá trị cán cân thương mại. 

Bước 2. Học sinh tiến hành nhận xét biểu đồ và ghi thông ti] 

vào vở thực hành. 

Bước 3. Gọi một sôi học sinh trình bày bài nhận xét củ; 

mình, các học sinh góp ý và bổ sung, sau đó GV chuẩn xá 

kiến thức. 

- Hoạt động 3. Giải thích 

Bước 1. GV hướng dẫn: 

+ Nên dựa vào kiến thức đã học để giải thích sự thay đổi củi 

GDP/người và cán cân thương mại. 

+ Giải thích một cách cụ thể cho từng biểu đồ. 

Bước 2. Học sinh tiến hành giải thích và ghi thông tin vào v< 

thực hành. 

Bước 3. Gọi một số học sinh trình bày ý kiến của mình, các hỌ' 

sinh khác góp ý và bổ sung, sau đó GV chuẩn xác kiến thức. 

IV. NHỮNG YÊU CẦU CAN đạt được 

1. Đối với biểu đồ thứ nhất 

- Biểu đồ: cột hoặc đường, chính xác, thẩm mĩ, đảm bảo các yêi 

cầu của một biểu đồ. 

- Nhận xét: 

+ GDP/người của LB Nga từ 1998 đến 2000 tăng khá nhanh 

gấp 3,7 lần. 

+ GDP/người của LB Nga càng về sau càng tăng nhanh. 

- Giải thích: 

Nhờ những chính sách, biện pháp và chiến lược phát triểr 

kinh tế đúng đắn, vì vậy ngành công nghiệp, nông nghiệp về 
dịch vụ ngày càng phát triển mạnh, dẫn đến thu nhập bìnl 

quân theo đầu người tăng lên. 

2. Đối với biểu đồ 2 

- Biểu đồ: nhóm cột, chính xác, thẩm mĩ, đảm bảo các yêu cầi 

của một biểu đồ. 
- Nhận xét: 

+ Ngành ngoại thương của LB Nga từ năm 1997 đến 2005 đẫ 
có những thay dổi rõ rệt và có xu hướng tăng nhanh. 
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+ Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn và luôn lớn hơn giá trị 
nhâp khẩu, điều đó chứng tỏ cán cân xuất nhập khẩu luôn 

luôn dương. 

+ Giá trị xuất khẩu từ năm 1997 đến 2005 tăng lên 2,8 lần. 

+ Giá trị nhập khẩu từ năm 1997 đến 2005 tăng lên 1,8 lần. 

+ Giá trị cán cân thương mại từ năm 1997 đến 2005 tăng lên 

6,7 lần. 

- Giải thích 

Nhờ những chính sách, biện pháp và chiến lược phát triển 

kinh tế đúng đắn, đặc biệt chiến lược mở rộng ngoại giao của 

LB Nga. Ngành công nghiệp của LB Nga ngày càng phát 

triển với cơ cấu đa dạng, có nhiều ngành thuộc loại hàng đầu 

thê giới, chất lượng sản phẩm cao, giá trị xuất khẩu lớn vì 

thế giá trị xuất khẩu ngày càng tăng lên. Hơn nữa kinh tế 
ngày càng phát triển, nhu cầu về nguyên, vật liệu ngày càng 

tăng cũng làm cho giá trị nhập khẩu tăng. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét thái độ học tập của học sinh. 

- Nhận xét về chất lượng giờ thực hành. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Hoàn thiện bài thực hành vào vở. 

- Đọc trước bài mới. 

NHẬT BẢN 

Tiết L Tự NHltN. DẰN CƯ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

S.IU bài học, học sinh cần: 

ì. về kiến thức 

- Nắm được những đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản. Hiểu được 

thiẽn nhiên của đất nước Nhật Bản không mấy thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp và công nghiệp. 
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- Hiểu được những đặc điểm về dân cư Nhật Bản, những un điếm của 

dân cư Nhật Bản chính là thế mạnh để phát triển kinh tế- xù hội. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích các lược đồ, bảng số liệu đê nắm được đặc điếm tự 

nhiên và dân cư Nhật Bản. 

- Liên hệ với thực tê Việt Nam. 

3. về thái độ 

Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực trong sự phát triển 

kinh tế- xã hội. Từ đó có ý thức sâu sắc về vấn đề phát triển 

nguồn nhân lực và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ Tự nhiên Nhật Bản. 

- Bản đồ tự nhiên châu Á. 

- Các bảng số liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài củ 

- Trình bày những thay đổi về kinh tế của Liên bang Nga, giải 

thích sự thay đổi đó. 

- Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Nhật Bản là đất nước của đảo, nghèo tài nguyên 

khoáng sản, dân cư cần cù và coi trọng giáo dục. Từ giữa thập 

niên 50 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã nhanh chóng phát triển 

thành một cường quốc kinh tế. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng 

ta hiểu rõ hơn về đặc điểm tự nhiên và dân cư Nhật Bản. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bảr 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu dặc điểm tự 

nhiên Nhật Bản 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, 

giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 

Nhóm 1: Dựa vào phần bài viết trong 

I. Tự nhiên 

- Vị trí địa lí: Nằn ỡ 

Đông A, trong khu vTic 

kinh tố sôi động, gần 

các trung tâm kinh tế 
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SGK, lược dồ Tự nhiên Nhật Bản, bản 

đồ Tự nhiên chau Á, trình bày đặc điểm 

chủ yếu về vị trí địa lí và lãnh thổ của 

Nhật Bản vào phiếu học tập. 

Nhóm 2: Dựa vào phần bài viết 

trong SGK, lược đồ Tự nhiên Nhật 

Bán, bản dồ Tự nhiên châu A, trình 

bày đặc điểm chủ yếu về địa hình, 

sông ngòi và bờ biến của Nhật Bản 

vào phiếu học tập.. 

Nhóm 3: Dựa vào phần bài viết 

trong SGK, lược đồ Tự nhiên Nhật 

Bản, bản dồ Tự nhiên châu Á, trình 

bày những thuận lợi và khó khăn 

chủ yếu về tự nhiên Nhật Bản đôi 

với phát triển kinh tế. 

Phiêu học tập 

Điền vào thông tin trong bảng dưới 

đây, thể hiện những dặc điểm, 

nhừng thuận lợi và khó khăn của tự 

nhiên Nhật Bản. 

Các đặc Vị trí địa lí 

điểm tự 

nhiên 

Lãnh thể 

nhiẽn Địa hình 

Sống ngòi 

Bờ biển 

Thuận lợi 

Khó khăn 

Bưóc 2: Đại diện các nhóm trình 

bày, các nhóm khác góp ý và bổ 

sung, GV chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm 

dãn cư Nhật Bán 

Bước 1: Tìm hiểu dân số, cơ cấu dân 

số và sự phân bố dân cư Nhật Bản. 

lớn của thế giới 

- Lãnh thô kéo dài 

theo chiểu bắc- nam, 

theo hình vòng cung, 

bau gồm bốn đảo lớn. 

- Địa hình chủ yếu là 

núi, ít đồng bằng, 

thường xuyên chịu ảnh 

hưởng của hoạt động 

núi lửa và động đất. 

- Khí hậu đa dạng, 

lượng mưa lớn. 

- Sông ngòi ngắn, dốc. 

- Bờ biển khúc khuỷu, 

có các dòng biển nóng, 

lạnh đi qua tạo thành 

các ngư trường lớn. 

- Nghèo khoáng sản, 

chỉ có than đá và đồng. 

—>• Nhìn chung, Nhật 

Bản là một đất nước 

có điều kiện tự nhiên 

không mấy thuận lợi 

cho phát triển nông 

nghiệp và công 

nghiệp, thường xuyên 

chịu thiên tai... 

II. Dãn cư 
1. Dân đông, cơ cấu 

dân sô già 

- Dân đòng, tốc độ gia 
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- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu 

bằng các yêu cầu và câu hỏi sau: 

+ Trình bày tình hình dân số Nhật 

Bản. 

+ Dựa vào báng 11.1, hãy nhận xét 

về xu hướng biến động của dân sô 

Nhật Bản và tác động của nó đến sự 

phát triển kinh tế xã hội. 

+ Nêu đặc điểm phân bố của dân cư 

Nhật Bản. 

- Gọi một số học sinh trình bày, các 

học sinh còn lại góp ý và bổ sung, 

GV chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2. Tìm hiểu những ưu điểm của 

người dân Nhật Bản 

- GV yêu cầu học sinh: 

+ Hãy trình bày những ưu điểm của 

người dân Nhât Bản. 

+ Cho biết những ưu điểm đó có ý 

nghĩa như thế nào đôi với sự phát 

tăng dân sô thấp. 

- Cơ cấu dân sô ngày 

càng thay đổi theo xu 

hướng tăng tỉ lệ người 

từ 65 tuổi trở lên, tuổi 

thọ trung bình ngày 

càng cao -> dân số 
ngày càng già hoá. 

- Mật độ dân sô cao, 

dân cư chủ yếu tập 

trung ở đô thị, tạo 

nên các siêu đô thị 

lớn. 

2. Người dân cần cù, 

có tinh thần trách 

nhiệm, ham học hỏi 

- Người dân Nhật 

Bản làm việc tích cực, 

có tinh thần trách 

nhiệm cao. 

triển kinh tế- xã hội Nhật Bản? 

+ Cho biết trong các ngành dịch vụ, 

ngành nào quan trọng nhất đối với 

Nhật Bản? 

- Học sinh trả lời lần lượt các yêu 

cầu trên, GV chuẩn xác kiến thức. 

- Chính phủ Nhật 

Bản đầu tư lớn cho 

giáo dục. 

-» Là một thế mạnh 

để phát triển kinh 

tế- xã hội Nhật Bản. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Điểm nào sau đây thể hiệ đặc điểm vị trí của Nhật Bản? 

a) Nằm ở khu vực Đông gần các trung tâm kinh tế lớn cửa 

thế giới. 

b) Bao bọc xung quanh là biển, nằm trong khu vực có khí hậu 

gió mùa. 

c) Giáp với hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

d) Cả a và đúng. 
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2... Khó khăn của Nhật Bản về mặt tự nhiên là: 

a) Có nhiều núi lửa đang hoạt động, thường xuyên bị động đất. 

b) Nghèo tài nguyên khoáng sản, diện tích đồng bằng quá ít. 

c) Lãnh thố bị chia cắt bởi bốn đảo lớn. 

d) Tất cả các khó khăn trên. 

3. Cơ cấu dân số của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng: 

a) Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tăng, tỉ lệ nhóm tuổi 15- 64 và 65 trỏ 

lên giảm. 

b) Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 giảm, tỉ lệ nhóm tuổi 15- 64 và 65 trổ 

lên tầng. 

c) Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 và 15- 64 giảm, tỉ lệ nhóm tuổi 65 trỗ 

lên tăng. 

d) Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 và 15- 64 tăng, tỉ lệ nhóm tuổi 65 trỏ 
lên giảm. 

4. Dân sỏ già gây những khó khăn gì cho Nhật Bản? 

a) Thiếu nguồn lao động thay thế. 

b) Chi phí cho phúc lợi xã hội ngày càng tốn kém. 

c) Sức mua của thị trường trong nước ngày càng giảm. 

d) Cả a và b đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài mới. 

Vfí>ài // 

NHẬT BẢN (tiếp theo) 

Tiết z. KINH li 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

2. về kiên thức 

- Nắm được những nét cơ bản về tình hình kinh tế Nhật Bản 

trong từng giai đoạn phát triển. 

- Nắm được những đặc điểm và tình hình phát triển của ngành 

công nghiệp Nhật Bản. Hiểu được những nhân tố tạo nên sụ 
thành công của ngành công nghiệp Nhật Bản. 
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2. về kĩ năng 

- Phân tích các lược đồ, bảng số liệu đề nắm được tình hình 

phát triển và phân bố công nghiệp Nhật Bán. 

- Phân tích, tổng hợp thông tin. 

3. Về thái độ 

Nhận thức được giá trị của ý chí, lòng tự cường của con người 

Nhật Bản. Thái độ của bản thân trước những giá trị đó. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ Các trung tâm công nghiệp chính của Nhật Bản. 

- Các bảng số liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

III. HOẠT DỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ: 

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và 

điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế. 

- Tại sao những đức tính cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao, 

đã trở thành động lực quan trọng trong việc phát triển nền 

kinh tế Nhật Bản? 

3. Bài mới: 

* GV vào bài: Tuy Nhật Bản là một đất nước nghèo tài nguyên, 

nhất là tài nguyên khoáng sản và chịu hậu quả của chiến tranh. 

Nhưng từ giữa thập niên 50 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã nhanh 

chóng phát triển thành một cường quốc kinh tế. Cùng với sự 
phát triển các ngành kĩ thuật cao và đầu tư tài chính ở nhiều 

nước trên thế giới, nền kinh tế Nhật Bản ngày càng hùng mạnh. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình 

phát triển kinh tế Nhật Bản 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, phát 

phiếu học tập và giao nhiệm vụ cho 

mỗi nhóm: 

Nhóm 1: Dựa vào phần bài viết trong 

SGK, trình bày tình hình phát triển 

L Tinh hình phát 

triển kinh tê 

- Giai đoạn sau Chiến 

tranh thế giói thứ hai: 

+ Ngay sau chiến 

tranh kinh tố suy 

sụp nghiêm trọng. 
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kinh tê Nhật Bản sau Chiến tranh thứ 

hai đến những năm 70 của thê kỉ XX. 

Nhóm 2: Phân tích những nguyên nhân 

dẫn tới sự thành công của nền kinh tế 

Nhật Bản. Cho biết cơ cấu kinh tế hai 

tầng có tác dụng như thê nào đối với 

phát triển nền kinh tê Nhật Bản. 

Nhóm 3: Phán tích sự tác dộng của hai 

cuộc khủng hoảng dầu mỏ đến nền 

kinh tế Nhật Bản. Cho biết Nhật Bản 

phải điều chỉnh chiến lược phát triển 

kinh tế như thế nào cho phù hợp. 

Nhóm 4: Dựa vào bảng 11.2, nhận xét 

về tốc độ tăng GDP của Nhật Bản thời 

ki 1990- 2005. Trình bày so lược tình 

hình kinh tế hiện nay của Nhật Bản. 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, 

các nhóm khác góp ý và bố' sung, GV 

chuẩn xác kiến thức và học sinh hoàn 

thiện vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập 

Điền vào thông tin trong bảng dưới 

đây, thể hiện tình hình phát triển 

kinh tế của Nhật Bản. 

Giai đoạn 

Sau chiến 

tranh thế 
giới thứ hai 

đến đầu 1970 

Hai cuộc khung 

hoảng dầu mỏ 

(1073- 1974 và 

'979- 1980) 

Hiện nay 

Tình 

hình 

kinh tế 

Nguyên 

nhân 

+ 1955- 1973: kinh tế 

phát triển cao độ, 

1950- 1960 tốc độ tăng 

trưởng GDP trung bình 

năm dạt trên 10%. 

+ Tổng sản phẩm 

nền kinh tẻ quốc 

dân tăng gấp 20 lần 

so với năm 1950. 

+ Nguyên nhân thành 

còng: Chú trọng hiện 

dại hoá, tăng vốn, áp 

dụng kĩ thuật mới; Tập 

trung cao độ vào các 

ngành then chốt, có 

trọng điểm theo tung 

thời kì, duy trì cơ cấu 

kinh tê hai tầng... 

- Giai đoạn khủng 

hoảng dầu mỏ: gặp 

nhiều khó khăn, tốc độ 

tăng trưởng giảm nên 

Nhật phải có chiến 

lược phát triển mới: 

+ Đầu tư phát triển 

khoa học và công 

nghệ, tập trung phát 

triển các ngành công 

nghiệp đòi hỏi nhiều 

chất xám, khoa học- 

kĩ thuật cao, đẩy 

mạnh đầu tư ra nước 

ngoài, hiện đại hoá 

và hợp lí hoá các xí 

nghiệp vừa và nhỏ. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình 

phát triển và phân bố công 

nghiệp Nhật Bản 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu bằng các yêư cầu và câu hỏi sau: 

4- Nêu vai trò và vị trí của ngành 

công nghiệp trong nền kinh tế Nhật 

Bản và vị trí công nghiệp Nhật Bản 

trên trường quốc tế. 

4- Dựa vào bảng 11.3, nhận xét tình 

hình phát triển công nghiệp của 

Nhật Bản hiện nay. 

4- Điểm nổi bật của công nghiệp 

Nhật Bản là gì? Hãy kế tên các sản 

phẩm công nghiệp Nhật Bận có mặt 

tại Việt Nam. 

+ Dựa vào hình 11.5, nêu nhận xét 

về mức độ tập trung và đặc điểm 

phân bố công nghiệp của Nhật Bản. 

- Gọi một số học sinh trình bày, các 

học sinh còn lại góp ý và bổ sung,' 

GV chuẩn xác kiến thức. 

4- Kết quả: Tốc đọ tàng 

GDP đạt 5,3%/nàm trong 

thòi kì 1986- 1991. 

- Hiện nay: đứng thứ 

hai thế giới về kinh 

tế, khoa học- kĩ 

thuật và tài chính; 

GDP đứng thứ hai 

thê giới, hiện đang 

xúc tiến sáu chương 

trình cải cách lớn. 

II. Công nghiệp 

- Vị trí: chiếm 30% 

dân số hoạt động, 

30% tổng thu nhập 

quốc dân, giá trị sản 

lượng công nghiệp 

đứng thứ hai thế giới. 

- Tình hình phát 

triển công nghiệp: 

4- Cơ cấu ngành công 

nghiệp đa dạng, tập 

trung phát triển các 

ngành công nghiệp 

kĩ thuật cao. 

4- Nhật bản chiếm vi 

trí hàng đầu thế giới 

về máy công nghiộp 

thiết bị điện tử, ngườ 

máy, tàu biến, thép, c 

tô, vô tuyến,... 

4- Những ngành công 

nghiệp kĩ thuật cac 

phát triển mạnh vè 

chiếm tỉ trọng lởn. 
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+ Công nghiệp tập 

trung cao ở đảo Hôn-su, 

bao gồm nhiều trung tâm 

còng nghiệp lớn: Tò-ki- 

ò, I-ò-cò-ha-ma, Na- 

gòi-a, O-xa-ca,..._ 

IV. CỦNG CỐ 

1. Nguyên nhân chủ yếu của sự phát triển nhanh chóng nền kinh 

tê Nhật Bản giai đoạn 1955- 1973 là: 

a) Hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn, đi liền với áp dụng kĩ 

thuật cao. 

b) Tập trung cao độ phát triển các ngành then chốt, có trọng 

điểm theo từng thời kĩ. 

c) Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng. 

d) Tất cả các nguyên nhân trên. 

2. Hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã gây nhiều khó khán cho nền 

kinh tế Nhật Bản nên Nhật Bản đã có chiến lược phát triển 

kinh tế mới là: 

a) Đầu tư phát triển khoa học- kĩ thuật và công nghệ. 
b) Tập trung xây dựng các ngành công nghiệp kĩ thuật cao 

c) Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

3. Những ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn ở Nhật Bản là: 

a) Chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng và công trình công cộng, dệt. 

b) Khai khoáng, chế biến thực phẩm, điện dân dụng. 

c) Sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, luyện kim. 

d) Khai khoáng, dệt, may, chế biến thực phẩm. 

4. Điền thõng tin vào bảng sau:_ 

Các ngành công nghiệp Thành tựu 

Công nghiệp đóng tàu biển 

Công nghiệp sản xuất ô tô 

Công nghiệp sản xuất điện tử 

Công nghiệp dệt 

V HOẠT ĐỘNG NÔI TIEP 

-Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

-Chuẩn bị bài mới. 
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4 4 

NHẬT BẢN (tiếp theo) 

Tiết 3. RWH rí (tiếp theo) 

I. MỰC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Nắm được vai trò và tình hình phát triển ngành dịch vụ Nhật Bản. 

- Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành nông nghiệp Nhật Bản, 

tình hình phát triển và phân bố của ngành trồng trọt, chăn 

nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản. 

- Nắm được đặc điểm nổi bật của các Vùng kinh tế. 

2. về kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu, lược đồ. 

- Kĩ năng phán tích và chọn lọc thông tin. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Lược đồ phân bố sản xuất nông nghiệp Nhật Bản. 

- Lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Nhật Bản. 

- Các bảng số liệu và tranh ảnh liên quan đến bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Trình bày tình hình phát triển kinh tế và nguyên nhàn của sự 
phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai đến 1973. 

- Trình bày những thành tựu nổi bật của nền công nghiệp Nhật 

Bản, nguyên nhân thành công của ngành công nghiệp. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài học trước chúng ta đã biết Nhật Bổn là một 

cường quốc công nghiệp với nhiều ngành đứng hàng đầu thố giới. 

Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta nắm được đặc điểm, tình hlnh 

phát triển của ngành dịch vụ và nông nghiệp, dồng thời hiếu 

được những đặc điểm nổi bật của các vùng kinh tế Nhật Bản. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò và 

tình hình phát triển ngành dịch 

vụ của Nhật Bản 

Bước 1: Phát phiếu học tập và yêu 

cầu: Học sinh dựa vào phần bài viết 

trong SGK, hãy điền thông tin vào 

phiếu học tập thể hiện tình hình phát 

triển của ngành dịch vụ Nhật Bản. 

Vai trò của 

dịch vụ trong 

nền kinh tế 

quốc dân 

Những ngành 

dịch vụ quan 

trọng 

Tình hình Nhận xét 

phát triển chung 

tỉhương mại Tình hình 

xuất khấu 

Tinh hình 

nhập khấu 

Thị trường 

Giao thông 

vận tải biển 

Tài chính, 

ngân hàng 

Bướ/c 2. Học sinh tiến hành điền 

thông tin vào phiếu học tập dưới sự 

hướ ng dẫn của GV. 

Bưởc 3. Gọi một sô học sirh trình 

bày , các học sinh khác góp ý và bố 

sưng, GV chuẩn xác kiến thức. 

Kiến thức cơ bản 

///. Dịch vụ 

- Vai trò: đóng góp 

68% giá tri GDP. 

- Thương mại đứng 

thứ tư thế giới, xuất 

khẩu chủ yếu cac sản 

phẩm của công nghiệp 

chế biến, nhập khấu 

nguyên, vật liệu, nông 

sản. Quan hệ buôn bán 

với nhiều nước. 

- Giao thông vận tải 

biến có vị trì đặc 

biệt, có nhiều cảng 

biển lớn và hiện đại. 

- Ngân hàng, tài 

chính đứng hàng đầu 

trin thê giới, đầu tư 

ra nước ngoài ngày 

càng lớn. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, 

tình hình phát triển nông nghiệp 

Nhật Bản 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, giao 

nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 

- Nhóm 1: Dựa vào phần bài viết 

trong SGK, hãy trình bày đặc điếm 

của ngành nông nghiệp Nhật Bản. 

- Nhóm 2: Dựa vào phần bài viết 

trong SGK, cho biẽt vai trò của 

ngành trồng trọt trong ngành nông 

nghiệp Nhật Bản. Dựa vào báng 

14.1, nhận xét tình hình sản xuất lúa 

gạo của Nhật Bản. Bằng hiếu biết 

của mình, hãy giải thích vì sao diện 

tích trồng lúa gạo giảm. 

Nhóm 3: Hãy tìm trên hình 11.6 các 

vùng phân bố lúa gạo, hoa quả, chè, 

dâu tằm. Giải thích sự phân bố đó. 

- Nhóm 4; Dựa vào phần bài viết 

trong SGK, hãy trình bày tình hình 

phát triển của ngành chăn nuôi, 

đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Tại 

sao đánh bắt hải sản là ngành kinh 

tế quan trọng của Nhật Bản? 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận của nhóm mình, 

các nhóm khác góp ý và bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

rv. Nông nghiệp 

1. Đặc điểm 

- Giữ vai trò thứ 

yếu, chiếm khoảng 

1% giá trị GDP. 

- Nền nóng nghiệp 

phát triển theo hướng 

thâm canh, ứng dụng 

khoa học k! thuật, 

công nghệ hiện đại. 

2. Trồng trọt 

- Đóng vai trò chủ 

yếu, chiếm khoảng 

80% giá trị tổng san 

lượng nông nghiệp. 

- Lúa gạo là cây trồng 

chính, hiện nay diện 

tích giảm; ngoài ra 

còn có chè, dâu tằm, 

thuốc lá; rau quả dựơc 

chú trọng phát triển. 

3. Chăn nuôi, đánh bắt 

và nuối trồng hải sản 

- Chăn nuôi tương 

đối phát triển, nuôi 

theo phương thức 

tiên tiến: bò, lợn, gà. 

- Sản lượng (lánh bắt 

hải sản hằng năm 

lớn: tôm, cá, cua,... 

- Nuôi trồng hải sán 

được chú trọng phát 

triển: tôm, rong biển, 

sò, trai lấy ngọc,... 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm 

của bốn vùng kinh tê Nhật Bản 

Hước 1: Học sinh dựa vào lược đồ Tự 

nhiên Nhật Bản, trình bày các đặc 

điểm tự nhiên cơ bản của 4 vùng 

kinh tế rồi điền thông tin vào phiếu 

học tập sau: 

Phiếu học tập 

Hây điền thông tin vào bảng sau, thể 

hiện đặc điểm tự nhiên của các vùng 

kinh tế Nhật Bản. 

Các vùng Đặc điểm tự nhiên 

Hôn-su 

Kiu-xiu 

Xi-cô-eư 

Hô-cai-đô 

- Gọi một số học sinh trình bày, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Bước 2: Học sinh dựa vào lược đồ Các 

trung tâm công nghiệp chính của 

Nhật Bản và lược đồ Phân bố sản 

xuất nông nghiệp của Nhật Bản, hãy 

nhận xét chung về tình hình phát 

triển kinh tế của các vùng kinh tế, 

nêu các trung tâm công nghiệp và các 

sản phẩm nông nghiệp chính của các 

vùng. Điền thông tin vào bảng sau: 

Các vùng Nhận Các trung 

xét tâm CN và 

chưng về các nông 

kinh tế sản chính 

V. Bốn vùng kinh 

tế gắn với đảo lớn 

- Hôn-su: Diện tích 

rộng, dân số đông, 

kinh tế phát triển 

nhất, nhiều trung tâm 

còng nghiệp lớn (SGK). 

- Kiu-xiu: Phát triển 

công nghiệp nặng, 

trồng cây nhiều công 

nghiệp và rau quả. 

- Xi-cô-cư: Nông 

nghiệp đóng vai trò 

chính, công nghiệp 

chỉ có ngành khai 

thác quặng. 

- Hô-cai-đô: Diện 

tích rừng lớn, dân cư 

thưa thớt, công 

nghiệp chủ yếu là 

khai thác đá, sắt, 

luyện kim, khai thác 

và chế biến gỗ, tập 

trung một số trung 

tâm công nghiệp lớn. 

Hôn-su 

Kiu-xiu 

Xi—cô-cư 

Iiò-cai-đõ 
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- Gọi một số học sinh trình bày, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Bước 3: So sánh trình độ phát triển 

kinh tế của các vùng, giải thích. 

- Gọi một số học sinh trình bày, GV 

_chuẩn xác kiến thức._ 

IV. CỦNG CÔ 

1. Những dặc điểm nào dưới đây thuộc về ngành dịch vụ Nhật B;ảr? 

a) Thương mại đứng hàng thứ tư thế giới. 

b) Công nghiệp có trình kĩ thuật và công nghệ cao. 

c) Ngân hàng, tài chính đứng hàng đầu thế giới. 

d) Cả a và c đều đúng. 

2. Tỉ trọng của ngành nông nghiệp Nhật Bản trong tổng giá :rị 

GDP rất nhỏ, là vì: 

a) Nhật Bản không chú trọng cho phát triển nông nghiệp. 

b) Ngành công nghiệp và dịch vụ Nhật Bẳn phát triển mạnh hiơii. 

c) Sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập thấp. 

d) Điều kiện phát triển nông nghiệp không thuận lợi. 

3. Diện tích trồng lúa gạo ở Nhật Bản ngày càng giảm là do: 

a) Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các loại cây khái. 

b) Diện tích đất thổ cư và đất chuyên dùng tăng lên. 

c) Số người tham gia sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm. 

d) Cả a và b dứng. 

4. Nối các trung tâm công nghiệp với các vùng kinh tế Nhật Bản sao 

cho đúng. 

Các vùng kinh tế Các trung tâm công nghiệp 

1. Hôn-su a) Ma-pô-rô, Mu-ro-ran, Ha-cô-đa-tê,... 

2. Kiu-xiu b) Tô-ki-ô, Ô-xa-ca, Cô-bê,... 

3. Xi-cô-cư c) Phu-cu-ô-ca, Na-ga-xa-ki,... 

4. Hô-cai-đô Cô-chi,... 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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®ềàí 

NHẬT BẤM (tiếp theo) 

Tiết 4. Thực hành: TÌM mív yí HOẠT ĐỘNG JONH rí 
ĐÓI NGOẠI CỦẢ NHẬT BẢN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Hiếu được tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của Nhật Bản 

và những thành tựu của nó. 

- Phân tích được tình hình hợp tác với các nước trên thế giới, 

cũng như việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cua Nhật Bản. 

2. về kĩ năng 

- IRèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ. 

- Kĩ năng phân tích và nhận xét bảng sô liệu, biểu đồ. 

- Kĩ năng phân tích, chọn lọc thông tin. 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Phóng to bảng số liệu 11.5 trong SGK. 

- Phóng to bảng số liệu trong SGV. 

- Biểu đồ mẫu thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bán 

trong giai đoạn 1990- 2004. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kitổm tra bài củ 

- Tại sao nói xuất khấu trở thành động lực của sự tăng trương 

kinh tế Nhật Bản? 

- Trình bày những đặc điểm nổi bật cua nền nông nghiệp Nhật 

Bản. Giải thích tại sao nóng nghiệp Nhật Bản chi chiếm vị 
trí thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản. 

3. Eàti mới 

* GV vào bài: Bài thực hành hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn tình hình hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản, 
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giúp chúng ta khẳng định lần nữa: Nhật Bản là nước có 

ngành kinh tế đối ngoại phát triển vào loại bậc nhất thế giới. 



Kẽt quả làm việc nhóm có thê được 

trình bày theo bảng sau: 

Hoạt động kinh Đặc điểm khái 

tế đối ngoại quát 

Xuất khẩu 

Nhập khẩu 

Các bạn hàng 

chủ yếu 

FDI 

ODA 

Bước 2: Đại diện một số nhóm trình 

bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung, 

GV nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIẢ 

- Nhận xét thái độ học tập. 

- Nhận xét chất lượng của các bài thực hành. 

V HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Chuẩn bị bài mới. 

3Sdfỳ 42 

TRƯNG QUỐC 

Tiết 1 T<Jf NtíltN. DẢN CƯ TÀ XẢ HỘI 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học, học sinh cần: 

1. về kiến thức 

- Biết và hiếu được đậc điểm quan trọng của tự nhiên và dân cư 
Trung Quốc. 

- Biết được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên và dân cư 

đôi với sự phát triển cua đất nước Trung Quốc. 

2. về ki năng 

Sử dụng bản đồ, lược dồ, tư liệu trong bài, liên hệ kiến thức đã 

học đế phân tích đặc điểm tự nhiên, dân cư Trung Quốc. 
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3. Thái độ 

Có thái độ xây dựng mối quan hệ Việt- Trưng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Á (hoặc bản đồ Các nước châu Á ). 

- Tập bản đồ thế giới và các châu lục. 

- Một số ảnh về cảnh quan tự nhiên tiêu biểu của Trung Quốc. 

- Một số ảnh về con người và đô thị Trung Quốc. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra vở thực hành của học sinh, chấm điểm cho một số học sinh. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Trung Quốc là một nước láng giềng lớn ớ nước ta, 

có số dân đông nhất thế giới, với nhiều tiềm năng phát triến 

kinh tế. Trung Quốc còn dược biết đến là đất nước có diện tích 

lớn thứ ba thế giới, thiên nhiên đa dạng và phong phú. Bài 

học hôm nay sẽ giúp chóng ta hiểu rõ hơn về tự nhiên, dân cư 

và xã hội Trung Quốc. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí và lãnh 

thổ Trung Quốc 

Bước 1: GV yêu cầu HS: Dựa vào phần 

kiến thức trong SGK và bản đồ Địa lí tự 

nhiên châu Á, hãy: 

- Trình bày những đặc điểm nối bật cưa 

lãnh thổ Trung Quốc. 

- Trình bày những đặc điểm của vị trí 

địa lí Trung Quốc. 

- Phân tích nhừng ảnh hưởng của lãnh 

thổ, vị trí địa lí đến thiên nhiên và quá 

trình phát triền kinh tế- xã hội Trung 

Quốc. Cho ví dụ. 

I. Vị trí địa lí 

và lãnh thố 

- Diện tích lớn 

thứ ba thế giới, 

trải dài từ 20°B 

tới 53°B. 

- Gồm 22 tỉnh, 5 

khu tự trị và 4 

thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Bao gồm cả Hồng 

Công, Ma Cao, 

Đài Loan. 
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Bước 2: HS tiến hành làm việc và điền 

thông tin vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập 

Em hãy điền các thõng tin vào bảng dưới 

đây để thấy được đặc điểm của vị trí địa 

lí và lãnh thổ Trung Quốc, cũng như sự 

ảnh hưởng của chúng đến tự nhiên và 

kinh tế- xã hội. 

Đặc Ảnh hưởng Ảnh hường 

điểm đẽntự đẽnKT- 

nhièn 

Vị trí địa lí 

Lãnh thổ 

Bước 3: Đại diện một số HS trình bày 

kết quả, các HS khác góp ý và bổ sung, 

sau đó GV chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự 

nhiên Trung Quốc 

Bước 1: Chia lớp thành 5 nhóm, yêu cầu: 

- Nhóm 1: Dựa vào bản đồ Địa lí tự 

nhiên châu Á, lược đồ Địa hình và 

khoáng sản Trung Quốc hãy cho biết vị 

trí địa lí, quy mô lãnh thồ có ảnh hưởng 

như thế nào tới tự nhiên của Trung Quốc. 

- Nhóm 2: Dựa vào phần bài viết trong 

SGK và lược đồ Địa hình và khoáng sản 

Trung Quốc, trình bày đặc điểm của tự 

nhiên miền Đông theo nội dung trong 

bảng dưới đây: 

- Vị trí địa lí: giáp 

14 nước và Thái 

Bình Dương, đường 

bờ biển dài khoảng 

9000km. Gần với 

Nhật Bản, các 

trung tâm, khu vực 

kinh tế nàng động: 

Hàn Quốc, Đông 

Nam Á 

-» Tác động lớn 

đến tự nhiên và 

kinh tế- xă hội 

Trung Quốc. 

II. Tụ nhiên 

1. Miền Đông 

- Từ vùng duyên 

hải vào đất liền 

đến 105°Đ 

- Đồng bằng châu 

thổ rộng lớn, đất 

phù sa màu mờ. 

- Khí hậu chuyển 

tiếp từ gió mùa cận 

nhiệt sang gió mùa 

ôn đới, mưa nhiều 

vào mùa hạ, 

thường gây lụt lội 

cho đồng bằng. 
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Đặc diêm tự nhiên miền Đông Trung Quốc 

Các yếu tố tự nhiên Đặc điếm 

Phạm vi, quy mô lãnh 

thổ 

Địa hình, đất đai 

Khí hậu 

Sông ngòi 

Khoáng sản 

Thế manh kinh tế 

- Nhóm 3: Dựa vào phần bài viết trong 

SGK và lược đồ Địa hình và khoáng sản 

Trung Quốc, trình bày đặc điếm của tự 

nhiên miền Tây theo nội dung trong 

bảng dưới đây: 

Đặc điểm tư nhiên miền Tây Trung Quốc 

Các yếu tố tự nhiên Đặc điểm 

Phạm vi, quy mõ lãnh thổ 

Địa hình, đất đai 

Khí hậu 

Sông ngòi 

Khoáng sản 

Thế manh kinh tế 

Nhóm 4: Rút ra những điểm khác 

biệt về thiên nhiên của hai miền. 

Nhóm 5: Rút ra những thuận lợi và 

khó khăn của tự nhiên đôi sự phát 

triển kinh tế- xã hội Trung Quốc. 

Bước 2: HS tiến hồn1"* làm việc, GV 

theo dõi và hướng dẫn. 

Bước: 3: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả, các nhóm khác góp ý 

và bổ sung, sau đó GV chuẩn xác 

kiến thức. 

- Giàu khoáng 

sản kim loại. 

- Là nơi tậ p 

trung hạ lưu, 

trung lưu của các 

con sông, sông 

lớn, nước dồi dào. 

- Đây là vùng 

nông nghiệp trù 

phú, công nghiệp 

phát triển mạnh, 

dân cư tập trung 

đông đúc. 

2. Miền Tây 

- Gồm các dãy 

núi cao, sơn 

nguyên đồ sộ, các 

bồn địa. 

- Khí hậu ôn đới 

núi cao, ôn đới 

lục địa -» hoang 

mạc, bán hoang 

mạc. 

- Là nơi bắt 

nguồn của các 

con sông. 

- Rừng, đồng cỏ 

và khoáng sản là 

tài nguyên chính 

của miền này. 
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Hoạt động 3: Tìm hiêu dãn cư và xã 

hội Trung Quốc 

Bước 1: Tìm hiếu đặc điểm dân cư 

- GV hướng dẫn: Học sinh dựa vào phần 

bai viết, bảng 12.1, hình 12.3 đế tìm hiểu 

Ị đặc điểm dân cư Trung Quốc theo nội 

dung dưới đây: 

+ Số dân, so với thế giới. 

+ Thành phần dân tộc. 

+ Phân tích bảng 12.1, nhận xét về sự 

gia tăng dân số tự nhiên của Trung 

Quốc trong thời kì 1970- 2005. 

+ Quan sát hình 12.3, nhận xét sự biến 

động của tổng dân số, dân số nông thôn, 

dân số thành thị của Trung Quốc. 

+ Những chính sách dân sổ của Trung 

Quốc, kết quả. 

- Gọi một số học sinh trình bày, các học 

sinh khác góp ý, bổ sung. GV chuẩn xác 

kiến thức. 

Bước 2: Tìm hiểu đặc điểm xẫ hội Trung 

Quốc 

- GV hướng dẫn học sinh dựa vào phần 

bài viết trong SGK và sự hiểu biết của 

bản thân, hãy trình bày các đặc điểm 

nổi bật của xã hội Trung Quốc: 

+ Về giáo dục 

+ Về nguồn lao động 

+ Về những phát minh 

- Gọi một số học sinh trình bày, các học 

sinh khác góp ý, bố sung. GV chuẩn xác 

kiến thức. 

III. Dãn cư va 

xã hội 

1. Dân cư 
- Chiêm 1/5 dân 

sô toàn cầu. Trên 

50 nhóm dân tộc. 

- Tỉ suất gia tăng 

tự nhiên của dân 

số đã giảm, nhưng 

dân số hằng nàm 

vẫn tăng cao. 

- Trung quốc áp 

dụng triệt để chính 

sách dân sô nên 

đến 2005 tỉ suất 

gia tầng tự nhiên 

chỉ còn 0,6%. 

Nhưng điều đố dẫn 

đến tư tưởng trọng 

nam, khinh nừ, 

ảnh hưởng đến cơ 

cấu giới tính. 

2. Xã hội 

- Đầu tư mạiứi cho 

giáo dục, tì lệ người 

biết chữ từ 15 tuổi 

trở lên đạt gần 90%. 

- Trung Quốc 

nguồn nhân lực 

dồi dào, người 

Trung Quốc cần 

cù, sáng tạo. 

- Trung Quốc có 

nhiều phát minh 

nổi tiếng: la bàn, 

lụa tơ tằm, kĩ thuật 

in, thuốc súng. 



IV. CỦNG CỐ 

1. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về lãnh thồ Trung Quốc? 

a) Diện tích lớn thứ ba thế giới, trải dài từ 20°B đến 53°B. 

b) Lãnh thổ trải dài trên hai châu lục Á- Âu. 

c) Lãnh thổ trải dài từ vùng khí hậu xích đạo lên vùng khí hậu 

ôn đới. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

2. Vị trí địa lí của Trung Quốc có đặc điểm: 

a) Giáp Bắc Băng Dương và 14 nước. 

b) Giáp Thái Bình Dương và 14 nước. 

c) Biên giới với các nước chủ yếu là r.. hoang mạc. 

d) Cả b và c đúng. 

3. Hãy nối các đặc điểm tự nhión với các miền sao cho đúng: 

Các miền tự nhiên Đặc điếm tự nhiên 

1. Miền Đông 

2. Miền Tây 

a) Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ Síộ. 

b) Các đồng bằng châu thổ rộng lớn. 

c) Có nhiều vùng hoang mạc, bán hoang mạc. 

d) Khí hậu chuyển từ gió mùa cận nhiiệt 

sang gió mùa ôn đới. 

e) Khí hậu núi cao và ôn đới lục địa. 

g) Tập trung nhiều khoáng sản kim loại. 

4. Đặc điểm nổi bật của xã hội Trung Quốc là: 

a) Rất chú ý cho phát triển giáo dục. 

b) Tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên (năm 2005) đạt gần 9'0%. 

c) Có nhiều phát minh nổi tiếng trên thê giới. 

d) Tất cả các ý trên đều đúng. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 
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Vềàí i2 

TRƯNG QUỐC Chéy theo) 

Tiết l. KINH rí 

I. MỤC TIÊU BẢI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1 về kiến thức 

— Biết được giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1978, nền kinh tế 
Trung Quôc chưa đạt được kết quả như mong muốn; từ năm 

1978 Trung Quốc tiến hành hiện đại hoá đất nước và đạt được 

những thành tựu đáng kế. 

- Biết được mục đích của công nghiệp hoá, các biện pháp mà 

Trung Quốc đă thực hiện để phát triển công nghiệp và một sô' 

thành tựu của công nghiệp Trung Quôc. 

2. về kĩ năng 

Nhận xét, phân tích bảng sô' liệu, lược đồ (bản đồ) để có những 

hiổu biết về sự phát triển và phân bố công nghiệp trong quá 

trình tiến hành hiện đại hoá. 

3. về thái độ 

Tôn trọng và có ý thức tham gia xây dựng mối quan hệ bình 

đắng, hai bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Địa lí tự rthiên châu Á. 

- Bản đồ Kinh tế chung Trung Quốc. 

- Một số hình ảnh về sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

h On định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Nẻu những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhièn của miền 

Đông và miền Tảy đối với sự phát triển nông nghiệp, công 

nghiệp Trung Quốc. 
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- Trình bày những đặc điểm nổi bật của dân cư và xã hội Trung 

Quốc. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa được thành 

lập ngày 1 tháng 10 năm 1949. Sau gần 30 năm xây dựng, 

phát triển, với công cuộc đại nhảy vọt, cách mạng văn hoa và 

các kế hoạch 5 năm, nền kinh tế Trung Quôc vẫn chưa đạt 

được kết quả như mong muốn. Từ năm 1978, Trung Quốc đã có 

quyết sách quan trọng, tiến hành hiện đại hoá đất nước, đưa 

nền kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu tình hình I. Tình hình chung 

kinh tế chung Công cuộc hiện đại 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh tìm hoá đã mang lại 

hiểu bằng các câu hỏi sau: những thay đổi quan 

- Sau khi thực hiện công cuộc hiện trọng trong nền kinh 

dại hoá nền kinh tế Trung Quốc đạt tế Trung Quốc: 

được những thành tựu gì? Nêu dẫn - Tốc độ tăng trưởng 

chứng cụ thể. GDP cao nhất thế 

- Nhìn vào hình 12.5, em có nhận giới, 8%/năm. 

xét gì về sự thay đổi trong cơ cấu - Tổng GDP đứng 

kinh tế của Trung Quốc? thứ 7 thế giới. 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình - Giá trị xuất, nhập 

bày, các học sinh khác góp ý và bổ khẩu đạt trên 1154,1 

sung, GV chuẩn xác kiến thức. tỉ USD, đứng thứ ba 

thương mại thê giới. 

- Đời sống nhân dân 

được cải thiện, 

GDP/người đạt 1269 

USD (năm 2004). 

Hoạt động 2: Tim hiểu ngành kinh II. Các ngành kinh te 

tế công nghiệp của Trung Quốc 1. Công nghiệp 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, yêu - Điều kiện phát 

cầu: triển công nghiệp: 
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Nhóm 1: Dựa vào nhưng kiến thức 

dà học, hãy phân tích những điều kiện 

tự nhiên cơ bản để phát triển ngành 

công nghiệp Trung Quốc. 

Nhóm 2: Phân tích chính sách và 

chiến lược phát triển công nghiệp của 

Trưng Quốc trong thời kì hiện đại hoá. 

Nhỏm 3: Cho biết hiện đại hoá công 

nghiệp Trung Quốc đã mang lại những 

kết quả gì? Phân tích bảng 12.2 để nêu 

một số dẫn chứng về sự tàng trưởng một 

số sản phẩm công nghiệp của Trưng 

Quốc trong thời kì 1985- 2004. 

- Nhóm 4: Dựa vào lược đồ Các trung 

tâm công nghiệp chính của Trung 

Quốc, hãy trình bày về sự phân bỏ 
các ngành công nghiệp Trung Quốc 

theo nội dung trong bảng sau: 

Ngành sản xuất Phân 

bô 

Lí 

do 

Luyện kim đen 

Luyện kim màu 

Điện tử, viễn thông 

Cơ khí 

Chế tạo máy 

Đóng tàu biển 

Hoá chất 

Sản xuất ô tồ 
Dệt may 

Để tìm hiếu sự phân bố các ngành, GV 

gợi ý học sinh liên hệ nguồn tài nguyên 

khoáng sản của Trung Quốc và kiến thức 

đã học về các nhân tố ảnh hưởng tới sự 
phát triển, phân bố công nghiệp. 

+ Tài nguyên khoáng 

sồn giàu có, nguyên liệu 

từ ngành nồng lâm ngư 
nghiệp phong phú. 

4 Cơ chê thị trường 

được thiết lập, các nhà 

máy chủ động hơn 

trong việc lập kế 
hoạch, sản xuất và tìm 

thi trường tiêu thụ. 

4 Ti vực hiện chính sách 

mỏ' C&4, thành lập các 

khu chế xuất, thu hút 

nguòn vốn đầu tư lớn. 

4 Trang thiết bị 
dược hiện đại hoá, 

ứng dụng thành tựu 

khoa học công nghệ. 

- Kết quả: 

4- Tập trung phát 

triển một sô ngành 

công nghiệp có thế 
tăng nhanh năng 

suất, sinh lãi cao và 

đón đầu, đáp ứng 

nhu cầu người dân. 

4 Phát triển ngành 

công nghiệp đòi hỏi 

kĩ thuật cao. 

4 Lượng hàng hoá 

sản xuất lớn, nhiều 

mặt hàng đứng đầu 

thế giới về số lượng. 

4 Phát triển còng 

Bước 2: Các nhóm tiến hành thảo luận nghiệp địa phuơng, sản 

và hoàn thành yêu cầu đưa ra. xuất mặt hàng tiêu dùng. 

Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày GDP và GDP/người 

kết quả, các nhóm khác góp ý và bổ tàng nhanh, thương 

sung. Sau đỏ, GV chuẩn xác kiến thức. mại phát triển mạnh. 
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IV. CỦNG CỐ 

1. Thành tựu nào sau đây đúng khi nói về nền kinh tế Trung 

Quốc hiện nay? 

a) Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, trung bình 

8%/năm. 

b) Tổng sản phẩm đạt 1649,3 tỉ USD, đứng thứ bảy thế giới. 

c) Giá trị xuâ't, nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba trong thương nại 

thế giới. 

d) Tất cả các thành tựu trên. 

2. Cơ cấu GDP của Trung Quốc sau thời kì hiện đại hoá đến lay 

thay đổi theo xu hướng. 

a) Dịch vụ tăng, công nghiệp và nông, lâm, ngư nghiệp giảm. 

b) Công nghiệp và dịch vụ tăng, nông, lâm, ngư nghiệp giảm. 

c) Nông, lâm, ngư nghiệp tăng, công nghiệp và dịch vụ giảm. 

d) Công nghiệp tăng, dịch vụ và nông, lâm, ngư nghìiệp giảm. 

3. Hãy điền nơi phân bố của một số ngành công nghiệp Trung Q'UÓc: 

Các ngành công nghiệp Nơi phân bố 

Luyện kim đen 

Luyện kim màu 

Điện tử, viễn thông 

Cơ khí 

Chế tạo máy 

4. Sản lượng sản phẩm công nghiệp nào của Trung Quốc đứng dầu thế 
giới? 

a) Thép thô, xi măng, phân đạm. 

b) Phân bón, thép, khí đốt. 

c) Điện, than, dầu khí. 

d) Tất cả các ý trên. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

- Làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 
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4% 

TRƯNG QUỐC (t*ẾỊ> tlieo) 

Tiết 3. KINH TÍ (tiếp theo) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

S;tu bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Biết được kết quả cua hiện đại hoá nông nghiệp. 

- Biết được sự phân bố nông nghiệp của Trung Quốc và giải 

thích được sự phân bố đó. 

- Hiểu được mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. 

2. về kĩ năng 

Nhận xét, phân tích bảng số liệu, lược đồ (bản đồ) đế có được 

những hiểu biết về sự phát triển và phân bô" nông nghiệp trong 

quá trình hiện đại hoá nông nghiệp. 

3. về thái độ 
ủng hộ và có ý thức trong việc xây dựng môi quan hệ đoàn kết 

giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bán đồ Địa lí tự nhiên cháu Á. 

- Bản đồ Kinh tế chung Trung Quốc. 

- Một số hình ảnh về hoạt động nông nghiệp của Trung Quốc. 

III HOẠT DỘNG DẠY HỌC 
c ^ • 

1. Ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Trình bày kết quả hiện đại hoá công nghiệp Trung Quốc, phân 

tích những nguyên nhản đã đưa đến kết quả đó. 

- Nhận xét về vai trò của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Chúng ta đã biết Trung Quốc là một đất nước có 

nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp: 
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đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu đa dạng, mưa 

nhiều,... Vậy đặc điểm phát triển nông nghiệp Trung Quốc như 

thế nào? Trung Quốc đã tiến hành hiện đại hoá nông nghiệp ra 

sao chứng ta sẽ được hiểu rõ hơn trong bài học hỏm nay. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm 

phát triển và phân bố nông 

nghiệp Trung Quốc 

Bước 1: Chia lứp thành 4 nhóm, yêu cầu: 

- Nhóm 1: Dụa vào phần bài viết 

trong SGK và kiến thức đã học, hãy 

điền thông tin vào bảng dưới đề thấy 

được những điều kiện cơ bản đế phát 

triển nông nghiệp Trung Quốc. 

Điều Diện tích đất cach tác: 

kiện tự Đất đai: 

nhiên Khí hậu: 

Điều Chính sách: 

kiện Nhân lực: 

kinh tế- Khoa học kĩ thuật: 
xã hội Thị trường: 

- Nhóm 2: Dựa vào phẩn viết trong 

SGK, bảng 12.3 và 12.4, hãy trình 

bày những kết quả của ngành nông 

nghiệp Trung Quốc vào bảng sau: 

Những kết quả nông nghiệp 

Trồng trọt 

Chăn nuôi 

- Nhóm 3: Dọa vào lược đồ Sự phân 

bố sản xuất nông nghiệp Trung Quốc, 

hãy trình bày sự phân bố của một số 

cây trồng, vật nuôi và nhận xét 

chung về sự phân bố đó. 

Kiến thức cơ bản 

2. Nông nghiệp 

- Những điều kiện 

phát triển nông nglứệp: 

+ Tự nhiên khá thuận 

lọi, diện tích đất canh 

tác chiếm 7% diện tích 

đất canh tác của thế giói. 

+ Áp dụng nhiéu 

biện pháp, chír.h 

sách cải cách nông 

nghiệp: giao quyền sử 

dụng đất, xây dựng 

giao thông, thuỷ lọi, áp 

dụng kĩ thuật,... 

- Kết quả: 

+ Trồng trọt chiếm ưu 

thế, sản lượng một sc 

nông sản đứng đếu 

thế giới: lương thự:, 

bông,... 

+ Tuy vậy sản lượrg 

lương thực trên đẩu 

người còn thấp co 

dân số đòng. 

+ Cơ cấu cây trồrg 

ngày càng đa dạng. 

+ Ngành chăn nuú 

ngày càng phit 

triển, sản lương tht 

lọn đứng đầu tlế 

giới. 
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Các loại 

cây trồng, 

vật nuôi 

Nơi 

phân 

bố 

Lúa gạo 

Lúa mì 

Khoai táy 

Bông 

Mía 

Bò 

Lợn 

Cừu 

Nhận xét 

Lung về SỊ 

phân bố 

- Nhóm 4: Trình bày những khó 

khàn trong sản xuất nông nghiệp của 

Trung Quốc. 

Bước 2. Đại diện các nhóm trình bày, 

các nhóm khác góp ý và bố’ sung. GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan 

hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu bằng các yêu cầu sau: 

- Hãy lấy ví dụ để chứng minh Việt 

Nam và Trung Quốc có mối quan hệ 
lâu đời. 

- Cho biết mục đích của quan hệ này. 

- Trình bày tình hình quan hệ hợp 

tác hiện nay giữa Trung Quốc và Việt 

Nam. Chứng minh răng mối quan hệ 
đó được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. 

Bước 2. Gọi một số học sinh trình 

bày, GV nhận xét, bổ' sung và nhấn 

mạnh lại lần nữa 

IV CỦNG CỐ 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Trả lời các câu hỏi cuối bài. 

- Đoc trước bài mới. 

+ Sự phân bố: chủ yếu 

tập trung ở miền Đông. 

- Một số khó khăn 

cần giải quyết: 

+ Tác động tiêu cực 

của hoạt động sản 

xuất, của sinh hoạt 

làm môi trường thay 

đổi, thiên tai xảy ra 

thường xuyên. 

+ Chênh lệch thu nhập 

giữa người dân nông 

thôn và người dân 

thành thị còn quá lớn. 

III. Mối quan hệ 
Trung Quốc- Việt 

Nam 

- Quan hệ lâu đời và 

đang mở rộng trong 

nhiều lĩnh vực trên 

nền tảng hon nghị và 

sự Ổn định lâu dài. 

- Kim ngạch thương 

mại song phương giữa 

Trung Quốc và Việt 

Nam đã tăng nhanh 

(năm 2005: 8739,9 

triệu USD), các mặt 

hàng trao đổi ngày 

càng đa dạng. 
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r5ềàt 42 

TRƯNG QUỐC (tiếp theo) 

Tiết 4. Thực hành TÌM Hl£ư sự THẢY ĐỔI 

CỦA NÍN KINH TÍ TRƯNG Qưóc 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quõc qua 

sự tăng trưởng của GDP, của thương mại -và việc phát triển 

vùng duyên hải. 

2. về kĩ năng 

Vẽ biểu đồ; phân tích tư liệu, số liệu, lược đồ (bản đồ) đế có 

thêm sự hiểu biết về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Hình 12.10 trong SGK (phóng to). 

- Bản đồ Kinh tế chung Trung Quốc. 

- Một sô" hình ảnh về thành tựu kinh tế của Trung Quốc. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu những chính sách, biện pháp mà Trung Quốc đã thực hiện 

trong quá trình hiện đại hoá nông nghiệp. 

- Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung ở 

miền Đông? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài thực hành hòm nay sẽ chứng minh cho chúng 

ta thấy sự tnay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua sự tăng 

trưởng của GDP, của thương mại và qua sự phát triển vùng 

duyên hải. 
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Thời 

gian 

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: GV hướng dẫn 

học sinh làm việc cá nhăn, tính 

tỉ trọng GDP của Trung Quốc 

so với thê giới và nêu nhận xét 

Bước 1: Học sinh tính tỉ trọng, kết 

quả như sau (đơn vị: %): 

Bước 2: GV hướng dẫn học sinh tiến 

hành nhận xét vào vở thực hành. 

I. Sự thay đỏi của 

nền kinh tế Trung 

Quốc thể hiện qua 

GDP 

1. Tính ã trọng của 

GDP Trung Quốc so với 

thè giới qua các nồm 

- Kết quả tính: 

I 1985 1995 2004 

1,93 2,37 4,03 I 1985 1995 2004 

1,93 2,37 4,03 

Bước 3: Gọi một sô học sinh trình 

bày, các học sinh khác góp ý bổ sung. 

GV đưa ra kết quả tính đúng và phần 

nhận xét để học sinh đối chiếu. 

Hoạt động 2: Chứng minh sự 

thay đổi của nền kinh tế Trung 

Quốc thể hiện qua giá trị xuất- 

nhập khẩu 

Bước 1: Hướng dẫn học sinh làm 

việc cá nhân. GV làm rõ yêu cầu 

của bài thực hành để học sinh 

chọn cách vẽ biểu dồ thể hiện cả 

cơ cấu xuất- nhập khẩu. Để vẽ 

được biểu đồ cơ cấu giá trị xuất- 

nhập khẩu, trước hết cần chuyển 

từ giá trị tuyệt đối sang giá trị 

tương đối. 

2. Nhận xét: Tỉ trọng 

GDP Trung Quốc 

đóng góp vào GDP 

thế giới tăng, từ 

I, 93% năm 1985 lên 

4,03% năm 2004. 

Trung Quốc ngày 

càng có vai trò quan 

trọng trong nền kinh 

tế thế giới. 

II. Sự thay đổi của 

nền kính tế Trung 

Quốc qua giá trị 

xuất- nhập khẩu 

1. Tính cơ cấu giá trị 

xuất- nhập khẩu qua 

các năm 

2. Vẽ biểu đồ: chọn 

biểu đồ miền 

3. Nhận xét: 

- TI trọng giá trị xuất 

- Tỉ trọng giá trị nhập 
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- Cách tính: Ví dụ, cơ cấu xuất- 

nhập khẩu năm 1985 sẽ là: 

Xuất khẩu = ~Ẹ~- X 100% = 39,3% 
27,4 + 42,3 

Nhập khẩu = 100% - 39,3%= 60,7% 

- Chọn biểu đồ để vẽ. 

- Nhận xét: Học sinh dựa vào biểu 

đồ, nhận xét sự tăng, giảm trong 

cơ cấu xuất- nhập khẩu. 

Bước 2: Gọi một số học trình bày 

nhận xét rồi chốt lại kiến thức 

đúng và có thể giải thích sơ lược 

nguyên nhân của sự thay đổi đó. 

Hoạt động 3: Chứng minh sự thay 

đổi của nền kinh tế Trung Quốc 

qua sự phát triển vùng duyèn hải 

Bước 1: GV tổ chức cho học sinh làm 

việc theo nhóm nhỏ hoặc theo cặp: 

- Học sinh quan sát 12.10, ghi tên 

các thành phố công nghiệp mới: 

Thẩm Dương, Đại Liên, Chu Hải,... 

Các thành phố công nghiệp tại ba 

khu vực tăng trưởng kinh tế: 

+ Bắc: Bắc Kinh... 

+ Trung: Thượng Hải... 

+ Nam: Quảng Châu... 

- Học sinh trả lời câu hỏi: Vì sao 

vùng duyên hải miền Đông lại trở 

thành vùng kinh tế quan trọng của 

Trung Quốc? Chứng minh vai trò của 

vùng trong nền kinh tế Trung Quốc. 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình 

bày, các học sinh khác góp ý, bổ 

sung. GV chuẩn xác kiến thức. Học 

sinh hoàn thiện vào vở thực hành. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét thái độ làm việc của các nhóm. 

III. Vùng Duyên hải 

- Các thành phố 

công nghiệp của ba 

khu vực tăng trưởng 

kinh tế: 

+ Bắc: Bắc Kinh... 

+ Trung: Thượng Hải... 

+ Nam: Quảng Châu... 

- Các thành phố 

mới: Thẩm Dương, 

Đại Liên, Chu Hải,... 

- Điều kiện để miền 

Đông trở thành vùng 

kinh tế quan trọng. 

- Chứng minh vai 

trò của vùng trong 

nền kinh tế Trung 

Quốc. 
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- Nhân xét về kĩ nàng, kiến thức của các nhóm. 

~ Có thể chấm điểm cho một vài nhóm. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Chuẩn bị trước bài mới. 

ẤN ĐỘ 

Tiếí ỉ Tự NHIÍN. DÂN CƯ yk XẢ HỘI 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Shu bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Trình bày được một sô" tiềm năng quan trọng (về tự nhiên, 

dân cư và xã hội) có ảnh hưởng Un đến việc phát triển kinh 

tế- xã hội Ấn Độ. 
- Phân tích dược một số thách thức (về tăng trưởng dán số quá 

nhanh, về sự phức tặp của các vấn đề tôn giáo, đảng phái, 

dân tộc,...) mà An Độ cán phải vượt qua. 

- Biết được vai trò và xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng 

thuỷ sản. 

2. VỀ kĩ năng 

Phân tích lược đồ Tự nhiên An Độ và tháp dán số có trong bài học. 

3. về thái độ 
Nhận thức được ý nghĩa lớn lao của việc kế hoạch hoá gia đình 

và thực hiện chiến lược đoàn kết, hoà giải dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bân đồ Địa lí tự nhiên châu Ả. 

- Tháp dân số của Ấn Độ (phóng to). 

- Một số hình ảnh về con người và văn hoá Ân Độ (nếu có). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài củ 

- Nêu những dặc điểm nổi bật của tự nhiên Trung Quốc. 

- Dân cư và xã hội Trung Quốc có những nét gì nổi bật? 
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3. Bài mới 

* GV vào bài: Chúng ta đã biết Ân Độ là một trong những cái 

nôi của nền văn minh nhân loại. Điều kiện tự nhiên phán hoá 

phức tạp, dân cư đông với nền văn hoá đa dạng. Tất cả đã 

làm nèn một An Độ không giống với bất kì quốc gia nẳo ở 
Trong khu vực. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí 

và đặc điểm tự nhiên 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, giao 

nhiệm vụ cho các nhóm: 

- Nhóm 1: Xác định vị trí địa lí Ấn 

Độ trên bản đồ châu Á và hình 13.1 

trong SGK. Trình bày những đặc 

điểm nổi bật của vị trí địa lí Ân Độ. 

- Nhóm 2: Phân tích những thuận lợi 

và khó khăn của vị trí địa lí đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội theo nội dung 

trong bảng dưới đây._ 

Vị trí địa lí Ấn Độ 

_Thuận lợi_Khó khăn 

Đối với Đối với 

kinh tế xã hội 

- Nhóm 3: Dựa vào hình 13.1 và 

phần bài viết trong SGK, hãy trình 

bày những đặc điểm cơ bản của tự 

nhiên Ấn Độ. Cho biết những lợi thế 

của tự nhiên để phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Điền 

thông tin vào bảng sau: 

Kiến thức cơ bả n 

I. Vị trí địa lí và 

đặc điểm tự nhi ên 

1. Vị trí địa lí 

Án ngữ trên 

dường biển quốc tế 

từ Địa Trung Húi 

qua An Độ Dương 

sang Thái Bình 

Dương. 

2. Đặc điểm tự nhiên 

- Địa hình hệ 

thống núi Hi-nna- 

ỉay-a đồ sộ ở phía 

Bắc, tiếp đến là 

đồng bằng Ấn- 

Hằng phì nhiêu, 

màu mờ, tiếp đến là 

cao nguyên Đ4—can 

rộng lớn. 

- Khí hậu nhièt đới 

gió mùa. 

- Có nhiều rừng và 

cảnh quan hùng vĩ. 
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Các đặc điểm tự nhiỏn Ấn Độ 

Đặc điềm địa hình . 

Đặc điếm khí hậu 

Đặc điểm sông ngòi 

Những lợi thế của tự nhiên 

Đối với nông nghiệp . 

- Có nhiều quặng 

sắt, dầu mỏ, than 

đá, mangan,... 

-» Thuận lợi cho 

phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp, 

du lịch. 

Đối với công nghiệp 

Đối với dịch vụ 

- Nhóm 4: Cho biết tự nhiên gây ra 

nhửng khó khăn gì cho nông nghiệp? 

Làm thế nào để khắc phục điều này? 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, 

các nhóm khác góp ý, bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu dân cư và 

xã hội Ân Độ 

Bước 1: Tìm hiểu đặc điểm chung về 

dân cư và xã hội An Độ. 

- GV nêu yêu cầu: 

+ Theo sự hiểu biết của em, hãy cho 

biết dân cư và xã hội Ân Độ có 

những nét nổi bật nào nổi tiếng trên 

thế giới. 

+ Hãy giải thích vì sao có thể nói lực 

lượng cán bộ khoa học- kĩ thuật của 

Ân Độ là một yếu tố quan trọng hấp 

dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Đại diện một số học sinh trình bày, 

các học sinh khác góp ý, bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

II. ĩ?ân CƯ và xã hội 

1. Đặc điểm chung 

- Là cái nôi của nền 

vàn minh nhân loại. 

- Vần hoá đa dạng, 

phong tục tập quán, tôn 

giáo đàc sắc, phong 

phú, nhiều công trình 

kiến trúc, các tác phẩm 

nghệ thuật lớn. 

- Dân số đứng thứ hai 

thê giới, cơ cấu trẻ. 

- Đội ngũ cán bộ 
khoa học- kĩ thuật 

hùng hậu với tình 

độ chuyên môn cao. 
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Bước 2: Tìm hiểu sự bùng nổ dân số 

của Ân Độ và sức ép của nó đôi với 

kinh tế- xã hội 

- GV nêu yêu cầu: 

+ Dựa vào phần viết của SGK và 

hình 13.3, hãy chứng minh dân số An 

Độ phát triển nhanh dẫn đến bùng 

nổ dân số. 

+ Hãy trình bày sức ép của gia tàng dân 

số theo nội dung trong bảng dưới đây: 

Sức ép của dân số An Độ 

Đối với kinh tế 

Đối với xã hội 

Đôi với môi trường 

+ Cho biết những giải pháp cơ bản để 

giảm nhanh sự gia tăng dân số An Độ. 

- Đại diện một số học sinh trình bày, 

các học sinh khác góp ý, bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Bước 3: Tìm hiểu sự đa dạng, phức 

tạp về xã hội Ấn Độ 

- GV hướng dẫn học sinh làm việc 

theo các yêu cầu sau: 

+ Dựa vào phần bài viết trong SGK 

và bảng các thành phần tôn giáo ở 

Ân Độ, hãy chứng minh xã hội Ân Độ 

có sự đa dạng và phức tạp. 

+ Cho biết với sự đa dạng và phức tạp 

của xã hội, An Độ có được những 

thuận lợi và gặp những khó khàn gì . 

2. Sức ep của bùng 

nổ dân số 

- Biểu hiện của sự 

bùng nổ dân số: 

+ Gia tăng dân sô 

quá nhanh (số liộu) 

+ Có thể trở thành 

nước đông dân nhất 

thế giới sau 50 năm 

nữa. 

- Sức ép của dân số: 

+ Đến kinh tế: 

+ Đến xã hội: 

+ Đến môi trường: 

- Biến pháp giải 

quyết: áp dụng 

chính sách dân số, 

giải quyết việc 

làm,... 

3. Sự đa dạng, phức 

tạp về xã hội 

- Có 200 dân tộc vói 

hàng trăm ngôn ngữ 

khác nhau. 

- Thường xuyên xảy 

ra mâu thuẫn, Xung 

đột tôn giáo dẫn đến 

bạo loạn, đòi li khai,... 

- Hiện có 600 đảng 

phái lớn nhô đại 

diện cho quyền lợi 

các giai cấp, tầng 

lớp, tôn giáo. 
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+ Giải thích vì sao có thể nói sự đoàn Đoàn kết, hoà hợp 

kết, hoà hợp giữa các sắc tộc, tôn giáo giữa các sắc tộc, tôn 

là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với giáo là yếu tố quan 

sự phát triển kinh tế- xã hội Ân Độ. trọng hàng đầu đối 1 
- Đại diện một số học sinh trình bày, với phát triển kinh ! 

các học sinh khác góp ý, bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

tế- xã hội Ân Độ. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Do nằm án ngữ đường biển quốc tế từ Địa Trung Hải qua Ấn Độ 
Dương sang Thái Bình Dương và ngược lại, nên Ân Độ: 

a) Thuận lợi trong phát triển cảng hàng không và cảng biển. 

b) Thuận lợi trong thông thương và mở rộng quan hệ quốc tế. 

c) Thuận lợi đi vào các nước Nam Á. 

d) Thuận lợi trong quan hệ với các nước Đông Nam Á. 

2. Đồng băng sông Hằng trở thành khu vực nông nghiệp trù phú nhất 

của Ân Độ, là do: 

a) Diện tích rộng. 

b) Đất đai màu mỡ. 

c) Nguồn nước dồi dào. 

d) Tất cả các ý trên. 

â. Nơi có diện tích rộng lớn, nhưng ít mưa là: 

a) Hệ thống núi Hi-ma-lay-a ở biên giới phía Bắc. 

b) Cao nguyên Đê-can. 

c) Dải đồng bằng ven ven biển. 

d) Dây Gát Đông và Gát Tây. 

4. Sự đoàn kết, hoà hợp giữa các sắc tộc, tôn giáo là vấn đề sống còn 

đối với Ân Độ, vì ở đất nước này có: 

a) Nhiều dân tộc với văn hoá khác nhau. 

b) Tôn giáo đa dạng và có thế lực. 

c) Mâu thuẫn, xung dột tôn giáo, sắc tộc. 

d. Tất cả các ý trên. 

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP 

— Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 

— Chuẩn bị bài thực hành. 
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r%ài i3 

ẤN Độ (tiếp theo) 

Tiết z. ma TÍ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiên thức 

- Phân biệt được những khác biệt về chính sách phát triển kinh 

tế- xã hội của Ân Độ trong các thời kì khác nhau. 

- Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong phát triển 

nông nghiệp và công nghiệp An Độ . 

2. về kĩ năng 

Phân tích được các biểu đồ, bản đồ (lược đồ) và các bảng thống 

kê trong bài học. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Kinh tế chung Ân Độ. 

- Lược đồ “Vùng được tưới tiêu nước và trọng điểm cách mạng 

xanh” ở An Độ (phóng to theo sách giáo khoa). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Điều kiện tự nhiên đã tạo những tiềm năng cơ bản nào đối với 

phát triển nông nghiệp ô Ấn Độ? 

- Sự đa dạng, phức tạp về dàn tộc, tôn giáo, Đảng phái có ảnh 

hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế- xã hội ở Ấn Độ? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Với tinh thần dộc lập, tự cường, Ấn Độ đã vượt 

qua nhiều khó khăn thách thức để trở thành một nước có nền 

công nghiệp đa dạng và vững mạnh, nền nông nghiệp phát 

triển, đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong “cách mạng 

xanh”. 
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Thời 
gỉuni 

Hoạt động của thầy và trò 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu chiến lược 

phát triển kinh tế của Ân Độ 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh làm 

việc theo những yêu cầu sau: 

- Dựa vào kiến thức trong SGK, hãy 

hoàn thiện bảng sau dể thấy được 

chiến lược phát triển kinh tế của An 

Độ qua các thời kì có sự khác nhau: 

- Hãy giải thích sự thay đổi chiến lược 

kinh tế trong từng thời kì của Ân Độ. 

Thời kì phát triển Chiến lược 

Kiên thức cơ bản 

1. Chiến lược phát 

triển 

- Cải cách kinh tế 

toàn diện, theo hướng 

tự do hoá kinh tế. 

- Coi trọng nhiều 

hơn tới kinh tế thị 

trường, kinh tế đối 

ngoại và các ngành 

công nghệ cao. 

phát triển 

Từ thập niên 50 

đến thập niên 70 

của thế kỉ XX 

Những năm 80 

của thế kỉ XX 

Từ nảm 1991 đến 

Bước 2: Gọi một số học sinh trinh 

bày, các học sinh khác góp ý và bổ 

sung, GV chiêu sơ đồ Chiến lược phát 

triển kinh tế của An Độ theo từng 

thời kì (trong SGV) và giảng giải cho 

học sinh hiếu. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình 

sản xuất nông nghiệp của Ân Độ 

Bước 1: Giáo viên giúp học sinh tìm 

hiểu nguyên nhân vì sao An Độ tiến 

hành cuộc “céch mạng xanh”: 

II. Nông nghiệp 

- Nền nông nghiệp 

trước khi tiến hành 

'cách mạng xanh": 

tốc độ tăng trưởng 

không cao, năng suất 

cây trồng thấp, đầu 

thập niên 60 nhập 

khá nhiều lương thực. 
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- Tình hình nông nghiệp An Độ 

trước khi tiến hành cuộc “cách 

mạng xanh” như thế nào? 

- Mục đích của cuộc “cách mạng 

xanh” là gì? 

Bước 2: Hướng dẫn học sinh làm 

việc theo nhóm nhỏ. Học sinh dựa 

vào kiến thức SGK, hình 13.4, 

bảng 13.1, hãy cho biết nội dung, 

thành tựu, hạn chế, ý nghĩa của 

cuộc “cách mạng xanh”, theo nội 

dung trong báng dưới đây. 

Cuộc “cách mạng xanh” 

Nội 

dung KS9HI 
Hạn 

chế 

* 

Ý 

nghĩa 

- Học sinh làm việc theo nhóm và 

điền thông tin vào bảng. 

- Gọi đại diện mỗi nhóm trình 

bày một nội dung trong bảng, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Bước 3: Hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu cuộc “cách mạng trắng” 

- GV nêu yêu cầu: 

+ Cho biết trọng tâm của cuộc 

“cách mạng trắng” là gì? 

+ Vì sao An Độ phải tiến hành 

cuộc “cách mạng trắng”? 

+ Trình bày những thành tựu của 

“cách mạng trắng”. 

- Gọi một sô học sinh trả lời, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu ngành 

công nghiệp An Độ 
Bước 1: Tìm hiểu chiến lược C' ng 
nghiệp hoá__ 

- Từ năm 1967, tiên hành 

cuộc "cách mạng xanh". 

- Trọng tâm cuộc "cáich 

mạng xanh": sử dụng 

giống lúa cao sản, tă ng 

cường thuỷ lợi hoá, hoá 

học hoá, cơ giới hoá. 

- Thành tựu: tăng sản 

lượng, đầu năm 80 và 

trong nhiều năm g;ần 

đây, luôn thuộc nhónn 4 

nước xuất khẩu gạo Hớn 

nhất thế giới, nổi tiếng 

thế giới về sản xuất 

chè, hoa quả, lạc, bôỉng, 

đứng thứ tư thế giới về 
sản lượng cao su. 

- Cuộc "cách mạng 

trắng" với trọng tâm đẩy 

mạnh sản xuất sữa. 

- Đàn trâu đông nlhất 

thế giới, hiện nay Ân 

Độ đứng đầu châu Á về 
sản xuất sữa. 

III. Công nghiệp 

1. Chiến lược công 

nghiệp hoá 
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- GV yôu cầu: Học sinh dựa vào 

SGK, hãy cho biết nhừng nội dung 

của chiến lược công nghiệp hoá An 

Độ. Vì sao An Độ có thê phát triển 

dược nhừng ngành đòi hỏi kĩ thuật 

và công nghệ cao như vậy? 

- r iiũh trình bày, GV chuẩn xác 

kiến tí ức 

Bước 2: Tìm hiểu những thành tựu 

của công nghiệp hoá Ân Độ 
- HS nêu những thành tựu cơ bản 

của công nghiệp hoá. Liên hệ với 

ngành công nghiệp Việt Nam. 

- Gọi một số HS xác định trên lược 

đồ Các vùng và các trung tâm công 

nghiệp chính của An Độ các trung 

lâm công nghiệp chú yếu và các 

ngành công nghiệp ớ từng trung 

tâm. 

<JV nhận xét về mức độ nhận thức 

(ủa học sinh và chốt lại kiến thức 

cúiíg. Sau đó yêu cầu học sinh hoàn 

thiện vàobảng sau: 

Các vùng 

công 

nghiệp 

Các 

trung 

tâm 

công 

nghiệp 

Các 

ngành 

công 

nghiệp 

Đòng Bắc hhh 
Tày Bắc 1 

- Chú trọng phát triển 

công nghiộp nặng 

- Xảy dựng các ngành 

công nghiệp trụ cột như 

luyện kim, chế tạo máy 

Các ngành công 

nghiệp mùí nhọn có kĩ 

thuật cao: điện tử, tin 

học, tự động hoá, công 

nghiệp vũ trụ,... 

2. Thành tựu của công 

nghiệp hoá 

- Hệ thống các ngành 

công nghiệp cơ bản, đa 

dạng, có khả năng tự 

sản xuất được máy móc 

thiết bị công nghiệp, 

hàng hoá tiêu dùng,... 

- Phát triển các ngành 

công nghiệp có trình độ 

kì thuật cao. 

- Ân Độ nổi tiếng thế 

giới về sản xuất các sản 

phẩm phần mềm. 

- Các vùng công nghiệp 

quan trọng: 

+ Vùng công nghiệp 

Đông Bắc 

4- Vùng cồng nghiệp Tây Bắc 

4- Vùng công nghiệp 

Nam An 

IV CÍNG CỐ 

1. Trong giai đoạn từ những năm 50 đến những năm 70 thế kỉ XX, 

ciiến lược phát triển kinh tế của An Độ chủ yếu là hướng nội, 

bểu hiện ở: 

a Hầu hết nguồn vốn đầu tư dựa vào trong nước, 

b Thực hiện chính sách bảo hộ mạnh mẽ cho công nghiệp. 
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c) Đề cao khu vực quốc doanh, coi nhẹ vai trò đầu tư nước r.goài. 

d) Tất cả. 

2. Biện pháp nào sau đây không thuộc phạm vi chủ yếu của cuộc 

"cách mạng xanh"? 

a) Mở rộng diện tích canh tác. 

b) Sử dụng nhiều giống lúa cao sản. 

c) Tăng cường thuỷ lợi, cơ giới. 

d) Tăng cường thuốc trừ sâu, phân bón. 

3. Thành tựu cơ bản của công nghiệp hoá là Ân Độ đã: 

a) Trở thành một trong 15 nước có sản lượng công nghiệp lớn nhất 

thế giới. 

b) Có hệ thống ngành công nghiệp cơ bản, đa dạng. 

c) Xây dựng được một số ngành công nghiệp có trình độ ki thuật cao. 

d) Tất cả đều đúng. 

4. Hãy nối các trung tâm công nghiệp với các vùng công nghièp sao 

cho đúng. 

Các vùng công nghiệp Các trung tâm công nghiệp 

Đông Bắc A-ma-da-bat, Mum-bai, Pu-na,.. 

Tây Bắc Ma-đrát, Ban-ga-lo, Ma-đu-rai,.. 

Nam Ân Giem-sét-pua, Côn-ca-ta, Cut—tac„... 

V. HOẠT ĐỘNG Nối Tiếp 

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài thực hành. 

VềcU 43 

ẤN ĐỘ (tỉếp theo) 

Tiết 3. Thực hành TÌM HIẾU TÍ TÍ ẤN Độ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Hiểu và giải thích được sự thay đổi trong cơ cấu kinh tê của 

Ấn Độ. 

- Trình bày và giải thích đặc điểm phân bô’ công nghiệp của An 

Độ trước đây và hiện nay. 
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2. về kĩ năng 

Võ và phân tích biếu đồ về cư cấu kinh té 

Đọc và phán tích lược đồ Công nghiệp An Dộ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- rán đồ Kinh tế chung An Độ. 

- Các bảng số liệu. 

III. HDẠT DỘNG DẠY HỌC 

1 Ổn định lớp 

2. kiểm tra bài cũ 

- Néu những điểm chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế Ân 

Độ trong các thời kì khác nhau. 

- Hãy cho biết nhừng thành tựu và những hạn chế của cuộc “cách 

mạng xanh” trong nông nghiệp của Ân Độ. 

3. ỉài mới 

• GV vào bài: Bài thực hành hỏm nay sẽ cho chúng ta hiểu rõ 

hơn về cơ cấu kinh tế Ân Độ, sự phân bố công nghiệp An Độ, 

hiểu được vì sao có sự phân bố đó. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Vẽ và phàn tích L Vẽ biểu đồ thể hiện 

biểu đồ cơ cấu kinh tế Ân Độ 

Bước 1: GV hướng dẩn HS vè biểu đồ 1. Vẽ biểu đồ 

- Vè hai biểu đồ hình tròn thể hiện - Vè hai biểu đồ hình 

cơ cấu kinh tế hai nầm của An Độ. tròn. 

- Yêu cầu: có tên biếu đồ, có kí - Đảm bảo các yêu cầu 

hiệu và chú giải, thế hiện số liệu của một biểu đồ 

trên biểu dồ, đảm báo khoảng chia 2. Nhân xét biểu đồ 

chính xác. - Sau gần 20, cơ cấu 

HS tiến hành vẽ, GV theo dõi vờ kinh tế Ân Độ có sự 

hướng dẫn khi HS thắc mắc. thay đổi: 

Bước 2: GV hướng dẫn học sinh + Tỉ trọng khu vực I 

phân tích biểu đồ đế rút ra nhận giảm 7,6%. 

xét về sự chuyến dịch trong cơ cấu + Ti trong khu vực II 
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kinh tế của An Độ. tăng 1%. 

- Cơ cấu kinh tê An Độ qua hai + Tỉ trọng khu vực III 

năm có thay đổi không? Thay đối tăng 6,6%. 

như thế nào? - Đang có sự chuyển 

- Nhận xét tỉ trọng của từng dịch kinh tế từ nòng 

ngành qua hai năm. nghiệp sang kinh tế 

- Qua đó rút ra kết luận gì? công nghiệp và dịch 

Bước 3: GV chiếu biểu đồ mẫu đế vụ. 

HS đối chiếu, và nêu kết luận về 

sự thay đổi cơ cấu kinh tế của An 

Độ qua hai năm trên. 

Hoạt động 2: Phăn tích sự II. Phân tích sự 

phán bố công nghiệp phân bố công nghiệp 

Bước 1: GV hướng dẫn HS làm - Tập trung ứ ba vung 

việc (theo nhóm) với bản đồ Kinh chính: Vùng Đòng Bắc, 

tế chung Ân Độ và cho biết các vùng phía Tây và vùng 

nội dung dưới đây: phía Nam. 

- Các trung tâm công nghiệp lớn - Giải thích: do có điều 

• của Ân Độ phân bô' chủ yếu ở đâu? kiện thuận lơĩ về 

Giải thích sự phân bố đó? khoáng sản, VỊ trí, cơ 

- Kể tên các trung tâm công 

nghiộp của các vùng và các ngành 

công nghiệp quan trọng của các 

trung tâm công nghiệp 

Đại diện các nhóm trình bày kết 

quả, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

Sơ vật chất. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐẢNH GIÁ 

- Nhận xét về thái độ học tập của HS. 

- Nhận xét kĩ náng vẽ biểu đồ, kĩ năng phân tích biểu (lồ vì bảng 

số liệu để rút ra nhận xót. 

- Nhận xét về mức độ nhận thức của HS 

- Có thể chấm điếm cho một số HS 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

- Chuẩn bị bài mới. 
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W$cU 4 u 

KHƯ Ỵực ĐÔNG NAM Ắ 

Tiết 1. Tự NHIÌN. DẢN cư TÀ XẢ HỘI 

I. MỤC TIÊU BÀI IIỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. Vc kiến thức 

- Mô tả được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của khu vực Đông 

Nam Á. 

- Phân tích được đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. 

- Phân tích được các đặc điếm dân cư, xã hội khu vực Đông 

Nam Á. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của vị trí địa lí, các điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện xã hội tới sự 

nhát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á. 

2. Vế kĩ năng 

~ Dọc được lược đồ (bản đồ) Đông Nam Á. 

- Dọc và phân tích được bảng số liệu thống kẽ, đưa ra được các 

thận định về xu hướng phát triển dân số của khu vực Đỏng 

ỈTam Á. 

3. Về thái độ 

Nhạn thức được Việt Nam là một trong các nước có dân số đông 

củc Đông Nam Á, cần có chính sách phát triển dân số hợp lí. 

Ưnj hộ các chính sách dân sô của nhà nước. 

II. THIỂT bị dạy học 

- Bản đồ Địa li tự nhiên châu Á. 

- Phóig to các biểu đồ, lược đồ trong SGK. 

III. IIOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ôn tịnh lớp 

2. Kiên tra bài cũ 

- Kểm tra vở thực hành của học sinh. 

- Ciấm vơ thực hành của một số học sinh. 
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3. Bài mới 

* GV vào bài: Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia, có tổng điệr 

tích khoảng 4,2 triệu km2, dân số hơn 556,2 triệu người (Năn 

2005). Đây là một trong các khu vực phát triển kinh tế nănị 

động nhất thế giới hiện nay. Bài học hôm nay giúp chúng tí 

hiểu hơn về đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội cùa khu vự< 

Đông Nam Á. 

■ Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tự nhiên I. Tự nhiên 

Đông Nam Á 1. Vị trí địa lí 

Bước 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và lợi - Nằm phía Đông Nam 

thế của nó đối với sự phát triển châu Á, tiếp giáp với 

kinh tế- xã hội Đông Nam Á. Thái Bình Dương, Ấn 

- GV nêu yêu cầu: Độ Dương. Cầu nối 

+ Dựa vào hình 14.1 và bản đồ Địa giữa lục địa Á- Âu với 

lí tự nhiên châu Á, hãy cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a. 

khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với - Có vị trí địa chính 

các biển và đại dương nào? Nằm 

trong đới khí hậu nào? Tiếp giáp 

với các nước lớn, các nền vần minh 

nào? Ý nghía. 

+ Nêu ý nghĩa của biển và đại 

dương đối với sự phát triển kinh 

tế- xà hội của khu vực. 

4- Hãy cho biết, vì sao nói Đông Nam 

A có vị trí địa chính trị quan trọng. 

- Gọi một số HS trả lời, các HS 

khác góp ý và bổ sung, GV chuẩn 

xác kiến thức. 

trị rất quan trọng. 

Bước 2: Tìm hiểu điều kiện tự 2. Điều kiện tự nhiên 

nhiên Động Nam Á. Gồm hai bộ phận: 
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- Trước tiên, GV gọi một số học 

sinh lên xác định trên bản đồ Địa 

lí tự nhiên châu Á các quốc gia 

Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á 

hái đáo 

- Tiếp theo, GV hướng dẫn học 

sinh làm việc theo hai nhóm, theo 

yêu cầu sau: 

+ Nhóm 1: Dựa vào lược đồ Địa 

hình và khoáng sản Đông Nam Á 

và phần bài viế trong SGK, hãy 

trinh bày đặc điểm tự nhiên và 

thế mạnh kinh tế của các quốc gia 

Đông Nam Á lục địa theo nội dung 

trong bảng sau: 

Đặc điểm tự nhiên và thế mạnh 

kinh tế của các nước Đông Nam Á 

lục địa 

Đặc điểm Thế mạnh kinh 

tự nhiên tế 

Địa hình: Công nghiệp 

Khí hậu: 

Sông ngòi: Nông nghiệp 

Tài nguyên: 

+ Nhóm 2: Dựa vào lưqc đồ Địa 

hình và khoáng sản Đông Nam Á 

và phần bài viết trong SGK, hãy 

trình bày đặc điểm tự nhiên và 

thế mạnh kinh tế của các quốc gia 

Đông Nam Á hải đảo theo nội 

dung trong bảng sau: 

- Đông Nam Á lục địa: 

+ Địa hình: Bị chia cắt 

bởi các dãy núi, đan 

xen giữa núi là các 

đồng bằng phù sa màu 

mở, hoặc các thung 

lũng rộng. 

+ Sòng ngòi: lớn, lượng 

nước dồi dào như sông 

Mê Công, sông Hằng, 

sông Hồng,... 

+ Khí hậu: Nhiệt đới 

gió mùa. 

- Đông Nam Á hải 

đảo: 

+ Địa hình: ít đồng 

bằng , nhiều đồi núi và 

núi lửa, núi có độ cao 

dưới 3000m, đất phù sa 

ở các đồng bằng màu 

mỡ. 

+ Sông ngòi: ngắn dốc 

+ Khí hậu nhiệt đới 

gió mùa và khí hậu 

xích đao 



Đặc điểm tự nhiên và thế mạnh 

kinh tế của các nước Đông Nam Á 

hải đảo 

Đặc điểm tự Thế mạnh kinh 

nhiên tế 

Công nghiệp 

Khí hậu: 

Sông ngòi: Nông nghiệp 

Tài nguyên: 

- Đại diện các nhóm trình bày kết 

quả của nhóm, GV nhận xét và 

chốt lại kiến thức đúng. 

Bước 3: Đánh giá điều kiện tự 3. Đánh giá điểu kiện 

nhiên khu vực Đông Nam Á. tự nhiên 

- GV yêu cầu: - Khí hậu, đất đai, 

+ Từ kết quả ở mục trên, hãy đánh sông ngòi thuận lợi cho 

giá những thuận lợi và khó khăn phát triển một nền 

của điều kiện tự nhiên Đông Nam Á. nông nghiệp nhiệt đới 

+ Nêu những giải pháp đối với vấn điển hình. 

đề khai thác và sử dụng tự nhiên - Có lợi thế về biển, 

của khu vực Đông Nam Á. phát triển tổng hợp 

- Gọi một số học sinh trình bày, kinh tế biển. 

các học sinh khác góp ý và bổ - Tài nguyên khoáng 

sung, GV chuẩn xác kiến thức. sản phong phú, giàu có. 

- Tài nguyên rừng 

phong phú, đa dạng 

- Tuy nhiên có nhiều 

thiên tai. 

Hoạt dộng 2: Tìm hiểu đặc II. Dân cư và xã hội 

điểm dãn cư và xã hội khu vực 1. Dân cư 
Đông Nam Á - Dân số đông, mật độ 

Bước 1: Phát phiếu học tập cho học dân số cao, tỉ suất gia 

sinh, yêu cầu: Đọc phần bài viết tàng dân số tự nhiên 

trong SGK, hãy điền thông tin vào cao, hiện nay đã giảm, 

bảng sau, thể hiện các đặc điểm về dân số trẻ, dân cư phân 

dân cư và xã hội Đông Nam Á. bố không đều, chủ yếu 

tập trung ở đồng bằng. 
\ 



Dặc điểm dáỉì cư và xã hội Đông 

Nam Ả 

Dặc điếm dân C-Ư 

Dân số 

Gia tăng dân số 

Nguồn lao động 

Trình độ lao động 

Phân bố dân cư 

Đặc điếm >:ã hội 

Thành phần dân tộc 

Văn hoá 

- Xã hội: đa dân tộc, lả 

nơi giao thoa của nhiều 

nền vãn hoá lớn trên 

thế giới. 

-> Thuận lợi: nguồn lao 

động dồi dào, vàn hoá 

đa dạng, có nhiều nét 

tương dồng về van hoá, 

phong tục, tập quán. 

-» Khó khăn: các dân 

tộc phân bô rộng rãi, 

Bước 2: Dại diện một số học sinh không theo biên giới 

trình bày kết quả, GV chiếu bảng quốc gia nên khó khăn 

kiến thức đúng, HS đối chiếu và tự trong việc quản lí, Ổn 

đánh giá kết quả của mình. định lớp chính trị, xã 

Bước 2: Dựa trên kiến thức bảng hội ở mỗi quồc gia. 

trẽn, học sinh cho biết những 

thuận lợi và trở ngại từ các đặc 

(liom dân cư và xã hội đối với sự 

phát triển kinh tế trong khu vực. 

Bước 4: GV chốt lại những kiến 

thức trọng tâm của mục II- Dân cư 

và xà hội. 

IV. C ỦNG CỐ 

6. Đông Nam Á có nhiều thuận lợi cho việc phát triển một nền 

nông nghiệp nhiệt đới điển hinh, đó là: 

a) Rhi hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm cao. 

b) Có đất feralit, đất đỏ ba dan, đất phù sa màu mỡ. 

c) Sông ngòi dày đặc với nguồn nước dồi dào. 

d) Tất cả các ý trên. 

T. Điểm nào sau đây không đúng với tài nguyên khu vực Đông 

Nam Á? 

<a) Tài nguyón khoáng sản giàu có. 

Ib) Tham thưc vật phong phú. 
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c) Khí hậu nóng ẩm, ôn hoà. 

d) Sinh vật biển đa dạng. 

10. Dân cư Đông Nam Á có đặc điểm: 

a) Trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50"%. 

b) Dông, nguồn lao động dồi dào. 

c) Hạn chế về tay nghề và trình độ chuyên mòn. 

d) Tất cả các ý trên. 

11. Điểm nào sau đây không đúng với Đông Nam Á? 

a) Các nước đều là các quốc gia đa dân tộc. 

b) Một số dân tộc phân bố không theo biên giới quốc gia. 

c) Kết cấu xã hội của các nước khác biệt nhau rất lớn. 

d) Có hầu hết các tôn giáo lớn của thế giới. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

- Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 

KHƯ Tực ĐÔNG MM Ấ Ctỉéf theo) 

Tiết z. KINH TÍ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tê của kĩu. 'ực 

thông qua phân tích biểu đồ. 

- Nêu được đặc điểm cơ bản và bức tranh toàn cảuln về sự plát 

triển công nghiệp, dịch vụ của Đông Nam Á. 

2. về kĩ năng 

- Tiếp tục tăng cường cho học sinh các kĩ năng đợc, pihàn tch 

bản đồ, biểu đồ hình cột và đưa ra các nhận định. 

- Tàng cường năng lực thể hiện, biết phương pháp tirì.ihi lày 

trong nhóm. 
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II. TIIIKT BỊ DẠY HỌC 

Bán đồ Kin/ì tế chung Đông Nam Á. 

- Bán đồ Dịu lí tự nhiên châu Á. 

- Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

/. Ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài ái 

- Nêu những thuận lợi và khó khản về điều kiện tự nhièn đối với 

sự phát triển kinh tế của khu vực. 

- Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân CƯ vả xà hội 

đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực. 

Bài mới 

* GV vào bài: Đông Nam Á được đánh giá là một khu vực kinh tế 
năng động hiện nay trên thế giới. Với nhiều tiềm năng đế phát 

triển kinh tế- xã hội, Đông Nam Á trớ thành địa bàn đầu tư 

hấp dẳn đối với các công ti tư bản nước ngoài. Bài học hôm nay 

sẽ giúp chúng ta hiểu rõ đặc điểm kinh tế của khu vực. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiên thức cơ bản 

Ị 

Hoạt động 1: Tim hiểu cơ cấu kinh 

tè' của khu vực Đông Nam Á 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh 

làm việc với biểu đồ Chuyển dịch 

cơ cấu GDP của một số quốc gia 

Đông Nam Á, năm 1991 và 2004, 

trà lời câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về xu hướng 

chuyên dịch cơ cấu GDP năm 1991 

và 2004 của một số quốc gia Đông 

Nam Á? 

- Em có kết luận gì về xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu GDP chung của 

Khu vực Đông Nam Á? Xu hướng 

dó chứng tò điều gì? 

1. Cơ cấu kinh tê 

Đang có sự chuyển dịch 

từ một nền kinh tế 

nông nghiệp sang nền 

kinh tê' công nghiệp và 

dịch vụ 
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Bước 2: Gọi một số hoc sinh trình 

bày nhận xét, các học sinh khác 

góp ý và bổ sung, GV chuẩn xác 

kiến thức 

Hoạt động 2: Tìm hiểu ngành 

công nghiệp của Đông Nam Á 

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm, 

phát phiếu học tập, yêu cầu: 

+ Nhóm 1: Cho biết nền công 

nghiệp Đông Nam Á đang phát triển 

theo hướng nào? Sự phát triển theo 

hướng đó nhằm mục đích gì? 

+ Nhóm 2: Trình bày tình hình 

phát triển và phân bô' công nghiệp 

khai khoáng của Đông Nam Á. 

+ Nhóm 3: Trình bày tình hình 

phát triển và phân bố công nghiệp 

chế biến cũa Đông Nam Á. 

+ Nhóm 4: Trình bày tình hình 

phát triển và phân bố công nghiệp 

điện của Đông Nam Á. Cho biết 

chỉ số tiêu dùng điện nàng bình 

quân theo đầu người có ý nghĩa gì 

đối với việc đánh giá sự phát triển 

kinh tê của một quốc gia? 

Phiếu học tập 

Tình hình phát triển và phân bô' 

các ngành công nghiệp của Đông 

Nam Á. 

Các ngành Tình hình Phân 

phát triển bố 

Công 

nghiệp chế 

biến 

II. Công nghiệp 

1. Công nghiệp khai 

khoáng 

- Khai thác than nhiều 

ở In-đô-nê-xi-a, Việt 

Nam,... 

- Khai thác thiếc ở 

Ma-lai-xi-a, Thái Lan, 

In-đô-nê-xi-a. 

- Kha; thác đồng ở 

Phi-líp-pin. 

- Khai thốc đá quý ờ 

Thái Lan. 

2. Còng nghiệp ché biến 

- Các ngành luyện kim 

đen, hoá chất, chê biên 

nông sản phân bố khấp nơi 

- Các mặt hàng tiêu 

dùng chất lượng ngày 

càng cao, chiếm lĩnh thị 

trường thế giới, những 

nước sản xuất nhiều: Ma - 

lai-xi-a, Thái Lan, In- 

đô-nê-xi-a, Xi-ga-po,... 

- Công nghiệp chế biến 

và lắp ráp ô tô, xe 

máy, thiết bị điện tứ 

gần đày tăng nhanh và 

ngày càng trở nén thế 

mạnh, tập trung nhiều 
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Công 

nghiệp 

khai 

khoáng 

Công 

nghiệp 

điện 

ở các nước; Xin-ga-po, 

Ma-lai-xi-a, Thái Lan, 

ln-đô-nê-xi-a,... 

3 Công nghiệp điện 

- Sản lượng điện năm 

2003: 437 ti kWh. Hai 

nước sản xuất nhiều điện 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình nhất: Thái Lan, In- 

hày kết quả thảo luận của nhóm, đô-nè-xi-a. 

các nhóm khác góp ý và bồ sung. - Sản lượng điện bình 

GV chuẩn xác kiến thức. quân đầu người còn 

thấp, cao nhất khu vực 

là Xin-ga-po (7353kWh/ 

người/năm. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu ngành III. Dịch vụ 

dịch vụ của khu vực Đông Nam Á - Cơ sở hạ tầng ngày 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh càng hiện đại hoá. 

tìm hiểu bằng các cảu hỏi: - Hệ thống ngân hàng, 

- Đóng Nam Á có những điều kiện tín dụng, hạ tầng các 

thuận lợi nào để phát triển ngành khu chế xuất, khu công 

dịch vụ? nghiệp được chú trọng 

- Tình hình phát triển ngành dịch đầu tư. 

vụ của Đòng Nam Á như thế nào? - Có nhiều cảng lớn: 

- Dựa vào hình 14.4, hãy cho biết Băng Cốc, Xin-ga-po, 

năm 2004, quốc gia nào có tỉ trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 

dịch vụ đóng góp cho GDP cao - Có lợi thế biển, phong 

nhất, quốc gia nào thấp nhất? cảnh dẹp, phong phú... 

Bước 2: Học sinh trả lời các câu văn hoá đặc sắc, Đông 

hỏi, GV nhận xét và chốt lại kiến Nam Á trở thành khu 

thức trọng tâm của mục III. vực hấp dẫn đối với 

khách du lịch quốc tế. 

IV, CỦNG CỐ 

1. Nước nào sau đây có tỉ trọng khu vực I nhỏ nhất trong cơ cấu 

GDP năm 2004? 

a) Ma-lai-xi-a. b) Xin-ga-po. 

c) In-đồ-nê-xi-a. d) Thái Lan. 

b) Xin-ga-po. 

d) Thái Lan. 
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2. Trong những năm gần, ngành nào tăng nhanh và ngày càng trở 
thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Ả? 

a) Công nghiệp dệt may, giày da. 

b) Công nghiệp khai thác than và khoáng sản kim loại. 

c) Công nghiệp chế biến và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tu. 

d) Các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất khấu. 

3. Điểm nào sau đây không đúng VỚI ngành dịch vụ của các nước 

Đông Nam Á? 

a) Hệ thống ngân hàng, tín dụng được phát triển và hiện đại. 

b) Dịch vụ phát triển khá đều giữa các nước trong khu vực. 

c) Hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm. 

d) Thông tin liên lac được cải thiện và nâng cấp. 

4. Nước có điện năng bình quân theo đầu người cao nhất Đòng 

Nam Á là: 

a) Xin-ga-po. b) Cam-pu-chia. 

c) Việt Nam. d) Thái Lan. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIÊP 

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 

'dBàc iu 

ĐÓNG NAM Ấ (tiếp theo) 

Tiết 3. KINH TÍ (tiếp theo) 

I. MỤC TÍÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

Nêu được đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp nhiệt đới khu 

vực Đông Nam Á là gồm các đặc trưng: sản xuất lúa nước, trồng 

cây công nghiệp, cây ăn quả, chàn nuôi, khai thác và nuôi trồng 

thuỷ hải sản. 

2. về kĩ năng 

- Đọc, phân tích bản đồ (lược đồ), biểu đồ hình cột và đưa ra các 

nhận định. 
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- Phân tích bảng số liệu thống kê. 

- So sánh các biểu đồ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Kinh tế chung Đông Nam Ả. 

- Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

ĩ. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài củ 

- Sự đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế thuộc khu vực II của 

các nước trong khu vực Đông Nam Á còn thấp nói lên điều gì? 

- Nhừng điều kiện và tinh hình phát triển của ngành dịch vụ. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài học trước đã cho các em biết được Đông Nam 

A là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi đề phát triển một 

nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình. Bài học hôm nay chúng 

ta sẽ được hiểu thêm về tình hình phát triển của các-ngành 

trong ngành nông nghiệp. 

Thời 

Ịgian 
Hoạt động của thầy và trò Kiên thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu ngành 

trổng lúa nước của khu vực 

Đông Nam Á 

Bước 1: Học sinh trình bày nhừng 

điều kiện thuận lợi đế phát triển cây 

lúa nước ở khu vực Đông Nam Á. 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình 

bày tình hình sản xuất cây lúa gạo 

ở khu vực Đông Nam Á: 

~ Sản lượng: 

- Nhừng nước sản xuất nhiều: 

- Khả năng giải quyết lương thực: 

IV. Nông nghiệp 

1. Trồng lúa nước 

- Điều kiện thuận lợi 

- Thành tựu: san lượng 

không ngừng tăng, đạt 

161 triệu tấn (năm 

2004), đã giải quyết 

được nhu cầu lương thực 

cho người dân. Thái Lan 

và Việt Nam là hai nước 

xuất khấu gạo nhất, nhì 

thế giới. 
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- Cho biết vì sao diện tích trồng - Những nước trồng 

lúa gạo hiện nay giảm? nhiều: Thái Lan, Viột 

- Đê tăng năng suất, sản lượng Nam, In-đô-nê-xi-a,... 

cây lúa các nước Đông Nam Á cần - Hiện nay do chuyển 

áp dụng biện pháp nào? sang trồng cây còng 

Bước 3: Học sinh xác định trên lược nghiệp và cây ăn quả 

đồ Phân bố một số cây trồng chủ yếu ở nên diện tích gieo 

Đông Nam Á, những nơi trồng nhiều trồng lúa giảm, cần áp 

lúa nước, giải thích vì sao nhũng noi đó dụng biện pháp thâm 

trồng được nhiều lúa nước. canh đê tăng nàng 

Bước 4: Học sinh phân tích biểu đồ suất và sản lượng 

14.7, nhận xét tốc độ tăng trương 

dân số và sản lượng lương thực có 

hạt thời kì 1985- 2004 của khu vực 

Đông Nam Á. 

Bước 5: GV chốt lại những kiến 

thức trọng tâm của mục. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu ngành 

trổng cây công nghiệp của khu 

vực Đông Nam Á 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, 

hướng dẫn học sinh làm việc với 

lược đồ, biểu đồ và các bảng số liệu 

để giải quyết các vấn đề sau: 

- Nhóm 1: Dựa vào lược đồ Phân bố 

2. Trồng cây công 

nghiệp 

- Điều kiện thuận lợi: 

đất trồng, khí hậu, 

nhân lực, thị trường, 

công nghiệp chế biến. 

- Các cây trồng chính: 

+ Cao su: Việt Nam, 

một số cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Ma-lai-xi-a, In-đò- 

Á để điền thông tin vào bảng sau: 

Một số cây công Nơi 

nghiệp chủ yếu phân bố 

nê-xi-a, Thái Lan 

+ Cà phê ' à hồ tiêu: Việt 

Nam, Ma-lai-xi-a, In- 

đô-nê-xi-a, Thái Lan 

+ Cây lấy dầu, lấy 

sợi phân bố rải rác 

khắp nơi 



- Nhóm 2: Cho biết những điều - Đông Nam Á là nơi 

kiện thuận lợi của khu vực Đông cung cấp một sản 

Nam Á đế phát triển cây công lượng lớn các sản 

nghiệp, điền thông tin vào bảng: phẩm cây công nghiệp 

Những điều kiện thuận lợi của nhiệt đới cho thế giới. 

Đỏng Nam Á để phát triển cây 

cóng nghiệp__ 

Điều kiện 

tự nhiên 

Điều kiện kinh 

tế- xã hội 

Đất trồng Lao động 

Khí hậu Khoa học- kĩ 

thuât 

Nguồn nước Thị trường 

- Nhóm 3: Phân tích biểu đồ 14.8 

và bảng 14.1, Hãy nhận xét về vai 

trò của Đông Nam Á trong việc 

cung cấp một số nông sản nhiệt 

đới cho thế giới. Cho biết ý nghĩa 

của cày công nghiệp đối với nền 

kinh tế của nhiều nước trong khu 

vực Đông Nam Á. 

Bước 2: Đại diện các nhóm trĩnh 

bày, các nhóm khác góp ý và bổ 

sung. GV nhận xét và chốt lại 

những kiến thức trọng tâm của mục. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu ngành 3. Chăn nuôi, đánh bắt 

chăn nuôi, đánh hắt và nuôi và nuôi trổng thuỷ hải 

trồng thuỷ hải sản của khu vực sản 

Đông Nam Á - Có nhiều điều kiện 

Bước 1: GV hướng dẫn học sinh thuận lợi: dồng cỏ, giáp 

làm việc với bảng 14.2 và phần biển, vùng biển nóng, 

bài viết trong SGK đổ trình bày lao động, thị trường, 

các vấn đề sau: 
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- Nêu những điều kiện thuận - Chăn nuôi: chưa trờ 

lợi của Đông Nam Á để phát thành ngành chính, nam 

triển ngành chăn nuôi, đánh 2004 có: 

bắt và nuôi trồng thứỷ hải sản. + Đàn trâu: 14,8 triệu con 

- Trình bày những thành tựu + Đàn bò: 10,9 triệu con 

của ngành chăn nuôi, đánh bắt + Đàn lơn: 63,6 triệu con 

và nuôi trồng thuỷ hải sản của + Gia cầm: nuôi nhiều 

Đông Nam Á. Nhận xét sản - Đánh bắt và nuôi trồng 

lượng đánh bắt cá của Đông thủy hải sản: hàng năm 

Nam Á với các khu vực khác. khai thác từ 10 đến 12 

triệu tấn cá, nàm 2008 

đạt 14,5 triệu tấn, các 

nước khai thác nhiều: In- 

đô-nê-xi-a, Thái Lan, 

Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, 

Việt Nam, là nơi nuôi 

trồng nhiều thuỷ hải sản 

cung cấp cho thế giới. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở nước: 

a) Việt Nam. b) In-đô-nê-xi-a. 

c) Ma-lai-xi-a. d) Thái Lan. 

2. Hồ tiêu không được trồng nhiều ở nước: 

a) In-đô-nê-xi-a. b) Phi-líp-pin. 

c) Ma-lai-xi-a. d) Thái Lan. 

3. Nước nuôi nhiều bò nhất (nàm 2004) là: 

a) Thái Lan. b) Mi-an-ma. 

c) In-đô-nê-xi-a. d) Phi-lip-pin. 

4. Nước có sản lượng đánh bắt cá hằng năm lớn nhất là: 

a) Việt Nam. b) In-đô-nê-xi-a. 

c) Thái Lan. d) Phi-lip-pin. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Đọc trước bài mới. 

176 



ífôcũ 14 

ĐÔNG NAM Ắ (tiếp theo) 

Tiết 4. ffltP HỘI CẢC NƯỚC ĐÔNG NAM Ắ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

— Hiểu và trình bày được các mục tiêu của ASEAN. 

— Đánh giá được các thành tựu cũng như thách thức đối với 
ASEAN. 

- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của Việt Nam trong 
quá trình hội nhập. 

2. về kĩ năng 

- Lập dề cương và trình bày một báo cáo. 

- Cách tổ chức một hội thảo khoa học. 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Máy chiếu, giấy trong. 

- Các tài liệu tham khảo về ASEAN. 

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

ỉ. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra hài củ 

- Nêu những thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới 
của khu vực Đông Nam Á. 

- Nêu những trở ngại của thiên nhiên đối với nghề đánh bắt và 
nuôi trồng thuỷ hải sản của Đông Nam Á. 

h Bài mới 

* GV vào bài: ASEAN là sự kết hợp giữa các quốc gia khu vực Đòng 
Nam Á có nét tương đồng về văn hoá, xã hội, phong tục, tập quan 
và trình độ phát triển kinh tế- xã hội. Sự thành lập của ASEAN 
dã mang lại cho các nước thành viên nhiều cơ hội lớn. 
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Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt dộng 1: Tìm hiểu mục tiêu 

và cơ chê hợp tác của ASEAN 

Bước 1: GV chiếu sơ đồ mục tiêu 

của ASEAN (viết ở giấy trong), gọi 

một học sinh đọc lên cho cá lớp 

cùng nghe. 

- GV đặt câu hỏi: Tại sao mục tiêu 

của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự 

ổn định. 

- Học sinh trả lời, GV chuẩn các 

kiến thức. 

Bước 2: GV chiếu sơ đồ về cơ chế 

hợp tác của ASEAN, gọi một học 

sinh trình bày sơ đồ cho cả lớp nghe. 

- GV yêu cầu: 

+ Cho biết mối quan hệ giữa mục 

tiêu và cơ chế hợp tác của-ASEAN. 

+ Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy 

ví dụ cụ thể để minh hoạ cho một 

trong các cơ chế hợp tác để đạt mục 

tiêu của ASEAN. 

- Học sinh trình bày, GV nhận xét 

và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu thành 

tựu của ASEAN 

Bước 1: GV nêu yêu cầu: 

- Hãy kể tên các thành tựu của 

ASEAN vào bảng dưới đây. 

- Cho biết nguyên nhân nào dẫn 

tới thành tựu đố. 

I. Mục tiẻu và cơ chế 

hựp tác của ASEAN 

1. Các mục tiêu chính 

của ASEAN 

(Sơ đồ trong SGK.) 

2. Cơ chế hợp túc của 

ASEAN 

- Rất phong phú, da 

dạng. 

- Nội dung: (sơ (lồ 

trong SGK) 

II. Thành tựu của 

ASEAN 

- Có 10 quốc gia thành 

viên VỚI GDP của khối 

là 799,9 tỉ USD 

- Cán cân xuất nhập 

khẩu của toàn khối 

dương. Tốc độ tăng 

trướng kinh tế khá cao. 

- Đời sống nhân dân 

đươc cải thiện. 
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Những thành tựu của ASEAN 

Thành tựu Lĩnh vực 

Kinh tế 

Xã hội 

Chính trị 

Bước 2: Học sinh trình bày, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức 

Hoạt động 3: Phân tích những 

thách thức dối với ASEAN 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, 

cung cấp cho học sinh nhừng số 

liệu cần thiết (xem phần phụ lục 

cuối sách), yêu cầu: 

- Nhóm 1: Chứng minh trình độ 

phát triển của các nước trong 

ASEAN còn quá chênh lệch. Trình 

độ phát triển còn quá chênh lệch 

đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới 

mục tiêu phấn đấu của ASEAN? 

- Nhóm 2: Chứng minh khu vực 

ASEAN vẫn còn tình trạng đói 

nghèo. Sự đói nghèo ở một bộ 
phận dân chung sẽ gây trở ngại gì 

trong việc phát triển kinh tế- xã 

hội quốc gia. Hãy néu những chính 

sách xoá đói, giảm nghèo của 

Đáng và Nhà nước ta. 

- Nhóm 3: Hãy cho biết, ngoài vấn 

đề phát triển chênh lệch giữa các 

quôc gia, vấn đề đòi nghèo, ASEAN 

phải đối mặt với những thách thức 

nào nữa, cho ví dụ. 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm, 

các nhóm khác góp ý, bổ sung. GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

- Hệ thống cơ sở hạ 

tầng theo hướng hiện 

dại. Nhiều đô thị đã 

tiến kịp với các đô thị 

của các nước tiên tiến. 

- Tạo dựng mỏi trường 

hoà bỉnh ổn định... 

III. Thách thức đôi 

với ASEAN 

1. Trình độ phát triển 

còn chênh lệch 

- GDP theo giá thực tế 

bình quân đầu người 

chênh lệch lớn giữa các 

nước: Xin-ga-po là 

25207USD/ người/ năm, 

trong lúc đó Lào là 423 

USD/ người, Mi-an-ma 

là 166 USD/người 

- Sự chênh lệch đó sẽ 

làm cho việc thực hiện 

mục tiêu chung của 

ASEAN khó khăn 

2. Vẫn còn tình trạng 

đói nghèo 

- Đây là thực trạng 

của các quốc gia trong 

khôi. 

- Tình trạng đói nghèo 

sẽ ảnh hưởng lớn đến 

sự phát triển kinh tế- 

xã hội của các quốc gia. 

- Nhiều quốc gia đã có 

những chính sách xoá 

đói, giảm nghèo. 



3. Các vấn đề xã hội 

khác 

Hoạt động 4: Tìm hiểu Việt Nam 

trong quá trình hội nhập ASEAN 

Bước 1: Học sinh nghiên cứu SGK 

và những hiểu biết của mình điền 

những thông tin cần thiết vào 

báng sau:__ 

Các 

lĩnh vực 

Việt 

Nam 

tham 

gia 

Vai trò của 

Việt Nam 

trong 

ASEAN 

Những 

thách 

thức 

đối với 

Việt 

Nam 

1) Kinh tế 1) 

2) 2) 

3) Văn hoá 3) 

4) 4) 

5) Ytế 5) 

Bước 2: Gọi một số học sinh trình 

bày, GV nhận xét và chuẩn xác 

kiến thức. 

- Những tác động tiêu 

cực của quá trình dô 

thị hoá quá nhanh. 

- Vấn đề tôn giáo, sự 

hoà hợp dân tộc, môi 

trường, dịch bệnh, sử 

dụng tài nguyên 

TV. Việt Nam trong 

quá trình hội nhập 

- Những lĩnh vực Việt 

Nam tham gia trong 

ASEAN 

- Vai trò của Việt Nam 

trong ASEAN. 

- Những cơ hội và 

thách thức của Việt 

Nam khi gia nhập 

ASEAN. 

IV. CỦNG CỐ 

1. Cơ chế hợp tác của ASEAN là: 

a) Thông qua các diễn đàn, hội nghị. 

b) Thông qua kí kết các hiệp ước. 

c) Thông qua các dự án, chương trình phát triển. 

d) Tất cả các ý trên. 
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2. Đòi với ASEAN, việc xây dựng "Khu vực Thương mại tự do 

ASEAN" (AFTA) là việc làm thuộc: 

a) Mục tiêu hợp tác. b) Cơ chẻ' hợp tác. 

c) Thành tựu hợp tác. d) Tất cả các ý trên. 

0. Thành tựu của ASEAN sau hơn 30 năm tồn tại và phát triển là: 

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao. 

b) Tổng thu nhập trong nước (GDP) của toàn khối đạt trên 800 

tỉ USD. 

c) Dán cân xuất nhập khẩu của toàn khối dương. 

d) Tất cả các ý trên. 

4 Vấn đề xã hội nào sau đây dang là thách thức đối với các nước 

ASSAN? 

a) Phát triển nguồn nhân lực. b) Dịch bệnh. 

c) Sử dụng tài nguyên thiên nhiên. d) Tất cả các ý trên. 

V. EO ẠT ĐỘNG NỐI TlẾP 

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài thực hành. 

'y&àí 4 4 

ĐÔNG NAM Ắ Ctiéf theo) 

Tiết 4. Thực hành: TÌM tíltư yt HOẠT ĐỘNG KINH TÍ 

ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Ấ 

I. Mực TIÊU BÀI HỌC 

ScU bèi học này, học sinh cần phải: 

1. Về liến thức 

Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế (về du lịch và xuất khẩu) 

của một số quốc gia, của khu vực Đông Nam Á so với một số khu 

vực của châu Á. 

2, Vè lĩ năng 

- Vf biểu đồ kinh tế. 

- Plản tích biếu dồ để rút ra nhận định địa lí. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Máy chiếu, bản trong do GV chuẩn bị sẵn. - 

- Bản đồ Các nước trên thế giới. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định lớp 

2. Kiểm tra hài củ 

- Nêu các mục tiêu chính của ASEAN. 

- Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyôn 

thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức cúa 

ASEAN. Cần phải khắc phục điều đó bằng những biện pháp 

nào? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Bài thực hành hôm nay không chỉ rèn luyện cho 

các em kĩ năng vẽ biểu đồ, phân tích nhận xét biếu đổ và 

bảng số liệu mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn tình hình kinh 

tế đối ngoại của Đông Nam Á. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt I. Tìm hiểu hoạt động 

động du lịch du lịch 

Bước 1: Hướng dẫn vẽ biểu đồ - Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ nhóm cột, mỗi khu + Vẽ biểu đồ nhóm cột, 

vực có hai cột, một cột thể hiện mỗi khu vực có hai cột 

Số khách du lịch đến, cột kia thể + Có hai trục tung thể 

hiện chi tiêu của khách du lịch. hiện bai giá tị khác nhau. 

- Biểu đồ có hai trục tung, một + Đảm bảo các yêu cầu 

trục thể hiện đơn vị: nghìn lượt của một biểu đồ 

người; trục kia thế hiện đơn vị: - Tính chi tiêu trung bình 

triệu USD. của mỗi lượt khách ở từng 

- Phải đảm bảo các yêu cầu: có khu vực và nhận nhận xét 

đơn vị, có tên biểu đồ, khoảng + Kết quả: 
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cách chia phái chính xốc,... 

- HS tiến hành vê hiếu đồ. 

Rước 2: Tính chi tiêu trung 

bình của mỗi lượt khách ơ từng 

khu vực và nhận xét 

- GV hướng dẫn: 

-4- Lấy tổng số chi tiêu chia cho 

tổng số lượt khách du lịch sẽ được 

giá trị chi tiêu của mỗi lượt 

Ị khách du lịch. 

+ Tù kết quả đã tính hây nhận 

xét mức độ chi tiêu cho mỗi lượt 

khách du lịch ở các khu vực. 

- Học sinh tiến hành tính toán 

và nhận xót vào vở thực hành 

- Gọi một số học sinh trình 

bày kết quả, GV chiếu kết quả 

đúng ở giấy trong để học sinh 

đối chiếu. 

Bước 3: So sánh về số khách và 

chi tiêu của khách du lịch quốc 

tế của khu vực Đông Nam Á với 

các khu vực khác của châu Á. 

- GV hướng dẫn: dựa vào biếu đồ 

và bảng sô liệu để nhận xét, khi 

nhận xét phải xử lí số liệu (cao 

hơn, thấp hơn bao nhiêu lần). 

- Học sinh tiến hành xử lí số 

liệu và so sánh. 

- Đại diện một số học sinh 

trình bày, GV chuẩn xác kiến 

thức. 

Khu vực Chi tiêu/ 

mỗi ìượt 

(USD) 

Đòng 

Nam Á 

477 166 

Đông Á ] 049 000 

Tây 

Nam Ả 

444 968 

__ 

4- Chi tiêu của mỗi lượt 

khách du lịch của Đỏng 

Nam Á thấp hơn so với 

khu vực Đỏng Á, điểu này 

phản ánh trình độ dịch vụ 

và các sản phẩm du lịch 

của Đông Nam Á thấp hơn 

nhiều so với Đông Á. 

- So sánh số lượt khách 

và chi tiêu 

Chi ngang bằng với Tây 

Nam Á còn thấp hơn so 

với Đông Á. 
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Hoạt động 2: Nhận xét về sự 
chênh lệch cán càn thương 

mại của các quốc gia 

Bước 1: GV viên hướng dẫn: 

- Qua biểu đồ tâng trưởng giá trị 

xuất, nhập khẩu của một số nước 

trong khu vực Đông Nam Á, nhận 

xét về sự chênh lệch cán cân 

thương mại của các quốc gia trong 

khu vực Đông Nam Á. 

- Qua đó rút ra kết luận. 

Bước 3: Gọi một số HS trình bày 

bài nhận xét của mình, các HS 

khác góp ý và bổ sung. GV chuẩn 

xác kiến thức. 

2. Nhận xét về sự 

chênh lệch cán cản 

thương mại 

- Có sự chênh lệch giá 

trị xuất nhập khẩu rất 

lớn giừa các nước. 

- Tuy có giá trị xuất 

khẩu nhỏ hơn Xin-ga- 

po và Thái Lan nhưng 

Việt Nam có tốc độ 

tăng trưởng giá trị 

xuất khẩu cao nhất 

trong nhóm 4 nước. 

- Việt Nam là nước duy 

nhất trong bốn nước có 

cán cân thương âm. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét về thái độ học tập của HS. 

- Nhận xét kĩ năng vẽ biểu đồ và kĩ năng tính toán, kĩ năng' phân 

tích biểu đồ và bảng số liệu để rút ra nhận xét. 

- Nhận xét về mức độ nhận thức của HS. 

- Có thể chấm điểm cho một số HS. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIẾP 

- Chuẩn bị bài mới. 

VẼàí 45 

ÔXTRẢYUA 

Tiểt L KHÁI QUẤT ỵ£ Ô-XTRẢ Y-U A 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Xác định và trình bày được lợi thế và thách thức do vị trí dịa lí, 

điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội tạo nên cho Ô-xtrây-li-é. 

- Phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế của Ô-xtrây-i--a. 
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2. về kĩ năng 

Phân tích được lược đồ kinh tế, sơ đồ trang trại chăn nuôi có trong 

bài học. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Đại Dương. 

- Ban dồ Kinh tế chung 0 -xtrây-li a. 

- Một số hình ảnh về thiên nhiên, dân cư, kinh tế ô-xtrây-li-a. 

III. IIOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ôn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Trình bày những điều kiện để phát triển du lịch Đông Nam Á. 

- Vì sao hoạt động du lịch quổc tế của Đông Nam Á còn thấp hơn 

so với Đông Á? 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Ố-xtrây-li-a là đất nước rộng lớn, giàu có về tài 

nguyên, dán cư đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hoá. ó- 

xtrây-li-a ngày nay là đất nước phát triển năng động và ngày 

càng gắn bó nhiều hơn với khu vực châu Á- Thái Bình Dương. 

Thời 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tự nhiên, 

dân cư và xã hội Ô-xtrây-li-a 

Bước 1: Yêu cầu học sinh hoàn 

thành bài tập dưới đây: 

- Dựa vào nội dung trong SGK, hãy 

hoàn thành nội dung sơ đồ sau đây 

để thể hiện rõ những lợi thế mà 

điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội 

tạo ra cho Ô-xtrây-li-a. 

- Học sinh hoàn thành sơ đồ vào 

giấy trong, gọi một số học sinh 

chiếu kết quả lên bảng, các học sinh 

khác góp ý và bố’ sung. GV chiếu kết 

quả sơ đồ đúng để học sinh đối 

chiếu và tự đánh giá. 

/. Tự nhiên, dân cư 

và xã hội 

1. Vị trí địa lí và đặc 

điểm tự nhiên 

- Diện tích đứng thứ 

6 thế giới, bao quanh 

là biển. 

- Cảnh quan tự nhiên 

đa dạng độc đáo. 

- Khí hậu phân hoá 

đa dạng. 

- Địa hình cũng đa 

dạng : cao nguyên ở 

miền Tây, vùng đất 

thấp ở nội địa và 
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Đặc điểm tự 

nôi trội vê 

tự nhiên, 

dân cư, xã 

- Tự nhiên: 

- Dân cư, xã 

hội: 

- Tự nhiên: 

- Dân cư, xã 

hội: 

- Tự nhiên: 

- Dân cư, xã 

hội: 

■ Lợi thê phát 

triển kinh tế 

Phát triển du 

lịch... 

Phát triển 

nông nghiệp. 

Phát triển 

công nghiệp 

Bước 2: Yêu cầu học sinh hoàn 

thành bài tập tiếp theo: 

- Dựa vào nội dung trong SGK, hãy 

hoàn thành nội dung sơ đồ sau đây 

để thể hiện rõ khó khăn mà Ô- 

xtrây-li-a phải đương đầu và đề 

xuất một số giải pháp. 

- Học sinh hoàn thành sơ đồ vào 

giấy trong, gọi một số học sinh 

chiếu kết quả lên bảng, các học sinh 

khác góp ý và bổ sung. GV chiếu kết 

quả sơ đồ hoàn chỉnh để học sinh 

đối chiếu và bổ sung, sửa chữa kết 

quả làm việc của mình. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về kinh tể 
của Ô-xtrây-li-a 

Bước 1: GV giới thiệu khái quát nền 

kinh tế Ô-xtrây-li-a để học sinh hiểu 

được Ô-xtrây-li-a là một đất nước 

phát triển, có những nét độc đáo riêng 

biệt so với các nước phát triển khác._ 

vùng đất tao ở miền 

Đông. 

- Đồng cổ ,-ộng lớn, 

sinh vật hiển da 

dạng. 

- Giàu tài nguyên 

khoáng sản. 

- Nhiều vùng khô 

hạn trong nội (lịa 

2. Dân cư và xà hội 

- Quốc gia đa dân 

tộc, đa tôn giáo, đa 

văn hoá. 

- Dân cư có trình độ 

học vâ'n cao. 

- Lao động dược đào 

tạo, có trình độ cao. 

- Giải iqu3'ét việc 

làm, nâng cao thu 

nhập cho người dân. 

II. Kinh tế 

1. Khái quái 

- Là nước có nến 

kinh tế phát triển. 

- Các ngàrh kinh tế 

tri thức ỗór.g góp 

50% vào GLP 
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Khó khăn (do điều kiện tự 

nhiên và dân cư, xã hội tạo 

Khó khăn về tự 
nhiên 

Khó khăn về 

dân cư, xã hội 

■■■■■■■■ 

Bước 2: Chia lớp thành 3 nhóm, tìm 

hiểu tình hình phát triển của 3 

ngành kinh tế, GV giao nhiệm vụ: 

- Nhóm 1: Dựa vào SGK, trình bày 

tình hình phát triển các ngành dịch 

vụ của Ô-xtrây-li-a. Vai trò của 

ngành dịch vụ trong nền kinh tê 0- 

xtrây-li-a. 

- Nhóm 2: Dựa vào SGK, trình bày 

tình hình phát triển ngành cóng 

nghiệp của ô-xtrây-li-a. Dựa vào 

hình 15.3, hãy nhận xét về sự phân 

bố ngành công nghiệp ô-xtrây-li-a, 

giải thích sự phân bố đó 

- Nhóm 3: Dựa vào SGK, trình bày 

tình hình phát triển ngành nông 

nghiệp của Ô-xtrây-li-a. Đánh giá 

nền nông nghiệp Ô-xtrây-li-a. 

Bước 3: Đại diện các nhóm trình 

bày kết quả thảo luận, các nhóm 

khác góp ý và bổ sung. GV chuẩn 

xác kiến thức. 

- Mức tăng trưởng 

kinh tế cao, tỉ lệ thất 

nghiệp thấp. 

- Là môi trường hấp 

dẫn đầu tư nước ngoài. 

2. Dịch vụ 

- Chiếm 71% GDP 

năm 2004. 

- Giao thông: phát triển 

ngành hàng không 

- Thương mại, du lịch 

phát triển. 

- Ngoại thương phát 

triển mạnh 

3. Công nghiệp 

- Công nghiệp hiện 

đại, phát triển mạnh 

các ngành tin học, 

viễn thông, năng 

lượng mặt trời, hàng 

không, chế biến thực 

phẩm, xuất khẩu 

nhiều khoáng sản. 

- Áp dụng công nghệ 

kĩ thuật cao vào các 

ngành mũi nhọn 

- Công nghiệp khai 

thác mỏ phát triển. 

Xuất khẩu hàng đầu 

thế giới về than đá, 

kim cương. 

- Công nghiệp tập 

trung chủ yếu ở phía 

đông và đông nam. 
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4. Nông nghiệp 

- Nền nông nghiệp 

hiện đại 

Phát triển các 

trang trại quy mô) 

lớn, kĩ thuật hiện đại 

- Xuất khẩu nhiềui 

nòng sản: len, thịt 

bò, lúa mì,... 

IV. CỦNG CỐ 

1. Cảnh quan tự nhiên đa dạng, độc đáo của Ô-xtrây-li-a biể u 

hiện ở: 

a) Miền Tây là cao nguyên, miền Đông là vùng đất cao, ở giữ.a 

là vùng đất thấp nội địa. 

b) Miền Bắc có khí hậu xích đạo, miền Nam có khí hậu cậm 

nhiệt đới. 

c) Có dãy Trường Sơn bên cạnh những sa mạc mênh mông vả 
dãy san hô ngầm vĩ đại. 

d) Tất cả các ý trên. 

2. Điểm nào sau đây không đúng với dân cư, xã hội của Ô-xtrây— 

li-a? 

a) Là quốc gia đa sắc tộc, đa văn hoá, đa tôn giáo. 

b) Dân số tăng chủ yếu do gia tăng tự nhiên. 

c) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

d) Là quốc gia tiên tiến về khoa học- kĩ thuật. 

3. Trung tâm công nghiệp nào nằm ở phía tây nam đất nưởc? 

a) Xít-ni. b) Men-bơn. 

c) Pớt. d) A-đê-lai. 

4. Về nông nghiệp, Ô-xtrây-li-a là nước: 

a) Sản xaất nhiều lúa mì, cây công nghiệp và hoa quả. 

b) Có ngành chăn nuôi chiếm 60% giá trị sán xuất nông nghiệp. 

c) Đứng đầu thế giới về xuất khẩu len. 

d) Tất cả các ý trên. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIẾP 

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài. 

- Chuẩn bị bài thực hành. 
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ài 15 m 
Ô-XTRẢY-U-A (tiếp theo) 

7IÍT l. Thực hành: TÌM HlCư YÌ DẦU cư Ô XTRẢY-U A 

MỰC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

ĩ. Về kiến thức 

Biết thêm về dặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a. 

2. về kĩ năng 

- Phân tích lược đồ, bảng số liệu, xử lí các thông tin cho sẵn. 

- Lập dàn ý đại cương và chi tiết cho một báo cáo. 

- Trình bày một vấn đề trước lớp trong khoảng thời gian ngắn (5- 

7 phút). 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

— Các lược đồ trong SGK (phóng to). 

— Một số hình ảnh về đời sống dân cư ô-xtrây-li-a. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Á 
1. ũn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Hãy trình bày một số đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội cùa Ô- 

xtrâyli-a. 

- Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp 

phát triển cao và năng động. 

3. Sài mới 

Hoạt động 1: GV thông báo cho học sinh rõ mục tiêu của 

bài học, cách thực hiện và sản phẩm của bài thực hành, cụ 

thề là: 
- Lập đề cương chi tiết cho báo cáo về vấn đề dân cư ở Ô- 

xtrây-li-a. 

- Viết báo cáo ngắn về vấn đề dân cư ở Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày tóm tắt báo cáo trong thời gian ngắn (5-7 phút). 

Hoạt động 2: GV tổ chức cho học sinh viết báo cáo và 

irình bày báo cáo. 
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Đế học sinh có thế đạt được mục tiêu của giờ học, (IV cẩn tổ 
chức cho học sinh làm việc độc lập hoặc theo nhóm nho theo 

tiến trình sau đây: 

a) Học sin)i xác định các nguồn thống tin phục vụ cho viết bao cáo 

GV luli ý học sinh xác định các nguồn thông tin có thể sử dụng (lể viết 

báo cáo gồm: Nguồn thông tin trong SGK; thông tin do GV cur.g cấp; 

thông tin do học sinh thu thập. 

b) Học sinh đề xuất tên báo cáo 

GV đề nghị học sinh đọc lướt toàn bộ các thông tin đã có, liên 

quan đến dân cư và sơ bộ xác định tên của báo cáo. GV luU ý 

học sinh rằng: sau khi hoàn hành xong đề cương chi tiết cho báo 

cáo, học sinh vẫn có thể điều chỉnh tên báo cáo sao cho phù hợp 

với nội dung cơ bản của báo cáo. Tên báo cáo có thề do từng cá 

nhân học sinh hoặc do nhóm học sinh đề xuất. 

Ví dụ: Học sinh có thế’ đề xuất tên báo cáo như sau: “Nhữr.g đặc 

điểm cơ bản của dân cư Ô-xtrây-li-a” hoặc “Dân cư- một Iguôn 

lực quan trọng đế’ phát triển kinh tế- xã hội của ỏ-xtrây-li-a”. 

Lựa chọn được một cái tên thích hợp cho báo cáo phụ thuóc vào 

nguồn tài liệu đã có. 

c) Học sinh viết dàn ý đại cương và chi tiết cho một báo cáo 

GV lưu ý học sinh sau khi đă xác định được tên của báo cío thì 

trước hết phải phác hoạ ra một dàn ý đại cương bao gốm nột số 
đặc điểm khái quát, quan trọng (nên giới hạn trong 2-4 đặc 

điểm chủ chốt) thể hiện vài nét tạo khung cho báo cáo. 

Bước tiếp theo là chi tiết hoá nội dung của các đặc điểm khái 

quát đến mức độ cần thiết: 

Ví dụ: với chủ để nêu trên thì trong dàn ý đại cương nhĩng ý 

chủ chốt sau nên được đưa vào trong báo cáo: 

- Dân số ít, dân số tàng chủ yếu do nhập cư; 

- Sự phân bố dân cư rất không đồng đều; 

- Những đặc tính chất lượng của dân cư. 

Dàn ý chi tiết hơn có thể được học sinh trình bày như sau: 

1. Dân số ít, dân số tăng chủ yếu do r aập cư 

a) Số dân ít (hơn 20 triệu người). Dân số tăng chậm (1900: 4,7 

triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20Ã triệu.) 

b) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp: 1,3%/năm (1975- 2000), nãrr 2005 

còn 0,6% 
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c) Dàn sô" tăng chu yếu do nhập cư: 

- 95% dân cư có nguồn gốc từ châu Âu, 4% dân CƯ nguồn gốc 

châu Á, chi CÓ 1% mang nét thổ dân và cu' dân đao. 

- ' )-xtrây-li-a là quốc gia đa ván hoá, đa dân tộc, da tôn giáo 

2. .Sụ' Ị -lì n bố dân cư không dồng đều 

a) o - ctrày-li-a là lục địa có mật độ dân cư thưa thớt nhất 

(3người/ km2) 

bì Phàn bố không đồng đều 

- 90% dân cư sống tập trung trong khoảng 3% diện tích đất 

liền (dải đất ven biển phí Đông, Đông Nam. Tây Nam...) 

- 97% diện tích đất còn lại gần như không có dân: Mật độ 
dân cư trung bình ở cùng nội địa là 0,3 người/ km2 

- 85% dàn số sống ở các thành phố và thị trấn 

3. Những đặc tính chất lượng của dân cư 

a.) Dân cư Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập 

giáo dục và tốt nghiệp THPT đứng hàng đầu thế giới. 

b) Chỉ số phát triển con người ở thứ hạng cao nhất trên thế giới 

và được nàng cao không ngừng. 

c) Một trong 10 nước hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật cao, 

chuyên gia tin học, tài chính chất lượng cao. 

d) Lực lượng khoa học trình độ cao. 

f) Tô chức cho học sinh trình bày báo cáo trước lớp. 

GV cần dành 15- 20 phút để một số học sinh trình bày đề 

eưotng chi tiết. Mỗi học sinh trình bày trong vòng 5 phút. Sau 

mồi báo cáo nên có nhận xét, góp ý của GV và các học sinh 

trong lớp. 

e) Viết toàn văn báo cáo. 

GV đề nghị học sinh viết toàn vàn báo cáo ở nhà nếu ở trên lớp 

thòi gian hạn hẹp không đủ để học sinh hoàn thành báo cáo. 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

— Nhận xét về thái độ học tập của HS. 

— Nhận xét kĩ năng thu thập, xử lí thông tin, kĩ năng viết báo cáo, 

kĩ năng trình bày báo cáo trước tập thể. 

— Nhận xét về mức độ nhận thức của HS. 

V. HOẠT ĐỘNG Nối TIEP 

— Chuẩn bị bài mới. 
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rQ$ài / 6 

AI CẬP 

Tiết L KflẤI QƯẢT t£ AI CẬP 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau bài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 

- Biết được vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư của Ai Cập. 

- Trình bày đặc điểm nền kinh tế gắn bó với sông Nin. 

2. về kĩ năng 

Phân tích bản đồ (lược đồ) và bảng số liệu để nhận xét về tự 

nhiên và sự phân bố kinh tế của Ai Cập 

3. Thái độ 

Thông cảm với những khó khăn của nhân dân lao động Ai Cập 

và đánh giá cao thành tựu trong việc sứ dụng tự nhiên vào phát 

triển đất nước của nhân dân Ai Cập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Phi. 

- Bản đồ Kinh tế Ai Cập. 

- Một số hình ảnh về các kì quan thế giới nổi tiếng ở Ai Cập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh và chấm điểm. 

3. Bài mới 

* GV vào bài: Lãnh thổ Ai Cập là hoang mạc mênh mông được 

chia cắt bởi thung lũng và châu thổ sông Nin. Dân số trẻ, hầu 

hết là người Ha-mit và theo đạo Hồi. Nền kinh tế đât nước 

phát triền dựa vào sông Nin. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng 

ta hiểu được những nét cơ bản về tự nhiên, dán cư và kinh tế 

của Ai Cập. 
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Thòi 

gian 
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ ban 

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc 

điểm tự nhiên Ai Cập 

Bước 1: GV cho học sinh quan sát 

bản đồ Địa lí tự nhiên châu Phi: 

— Xác định vị trí địa lí tủa Ai Cập 

và neu rõ các giá trị về mất kinh tế. 

— Nhận xét chung về địa hình của 

Ai Cập và neu khái quát giá trị 

của địa hình về mặt kinh tế. 

— Xác định sông Nin, châu thổ 

sồng Nin và nêu những thuận lợi 

của châu thổ sông Nin đối với 

phát triến kinh tế. 

Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu đặc điểm khí hậu của Ai Cập 

và những đặc trưng của sông Nin. 

Bước 3: Học sinh trình bày, GV 

nhận xét và chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc 

điểm dân cư Ai Cập 

Bước 1: Chia lớp thành các nhóm, 

thảo luận chung một vấn đề: 

Phân tích báng 16, đọc thông tin ở 

ô kiện thức và thông tin khác của 

SGK, nêu một số đặc điềm khái 

quát của dân cư Ai Cập theo nội 

dung trong bảng sau: 

Số dân IM 
Tỉ suất gia tăng dân 

số tự nhiên 

Tuổi thọ bình quân BI 
Tỉ lệ dân thành thị II 
Ngôn ngữ chính thức 

Ị. Tự nhiên 

- Vị trí địa lí: là cầu 

nối giữa châu Phi, cháu 

Ấu và châu Á. 

- Hoang mạc chiếm 95% 

diện tích, 5% còn lại 

thuộc châu thổ sông Nin. 

- Đường bờ biến dài 

2450km 

- Khí hậu rất khô, có hai 

mùa rõ rẹt: mùa hạ nóng, 

mùa đồng có gió cát. 

- Sòng Nin là sòng dài 

nhất thế giói, có ý nghĩa 

rất lớn đối với đời sống 

nhân dân và phát triển 

kinh tế Ai Cập. 

II. Dân cư 

Năm 2005 dân số có 

74 triộu người. 

- Ti suất gia tàng tự nhiên 

vằn còn cao: 2%/nam. 

- Tuổi thọ bình quân: 

70 tuổi 

- Tỉ lộ dân thành thị; 

43% 

- Ngôn ngữ chính: 

tiếng A-rập 

- Người Ha-mit chiếm 

99%. 

- Đạo Hồi: thu hút 

94%). 



Nông nghiệp đóng 

- Nền văn minh cổ đại 

Ai Cập đã cống hiến cho 

nhản loại nhiều thành 

tựu: cách tính diện tích, 

thể tích, lịch, đồng hộ 
mặt tròi... 

Thành phần dân tộc 

Tôn giáo 

Văn hoá 

Những phát minh 

Bước 2: Gọi đại diện một số nhóm 

trình bày kết quả thảo luận, các 

nhóm khác góp ý và bổ sung, GV 

chuẩn xác kiến thức. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu kinh tế ^ Kinh tê 
Ai Cập - Phát triển nhất châu 

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm, Pk1' 
giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: - Nông nghiệp dóng 

- Nhóm 1: Dựa vào SGK và lược £óp 15,5% GDP (năm 

đồ Kinh tê Ai Cập, hãy trình bày 2004), sản phàm chu 

tình hình phát triển nông nghiệp yỷu là; bông, lúa mì, 

của Ai Cập, xác định vùng phân bố Ida £aa’ khoai tây, đậ.u, 

lúa gạo, bông. Giải thích tại sao raa 9uá, c^u> dê,... Châu 
nông nghiệp Ai Cập tập trung ở thô sông Nin được gỌỊ 
thung lũng và châu thổ sông Nin? là vườn rau xanh vỉ 
- Nhóm 2: Dựa vào SGK và lược dại nhât Trái Đât 

đồ Kinh tế Ai Cập, hãy trình bày ~ Công nghiệp: xh.ai 

tình hình phát triển và phân bố tkac dầu mỏ chế biến 
công nghiệp của Ai Cập. thực phâm, dệt, gang 

- Nhóm 3: Trình bày điều kiện và thép, ^ điện, xi măng 

tình hình phát triển du lịch của À1 ®an \ươnh dâu mo và 
cập khí đốt đáp ứng khoảng 

Bước 2: Đại diện các nhóm trình 90% nhu câu năng lượng 

bày kết quả thảo luận của nhóm, trong nước. Ngành công 

các nhóm khác góp ý và bổ sung. nểhiệp tập trung dọc 

GV chuẩn xác kiến thức. thung lũng sông Niĩt. thung lũng sông Nirt. 

- Du lịch phát tritển 
mạnh nhờ các công '.rình 
kiến trúc nổi tiếng, cảnh 
quan sông Nin. 

IV. CỦNG CÔ 

1. Điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Ai Cập? 

a) Hoang mạc chiếm 95% diện tích. 

b) Thung lũng và châu thổ sông Nin chiếm 5% diện tích. 

c) Đường bờ biển dài không quá 2 OOOm. 

d) Phần sông Nin chảy qua Ai Cập dài 1 545m. 
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2. Khi hậu Ai Cập rất khô, biểu hiện ở: 

a) Nhiệt độ mùa hè cao (trung bình 26°- 34°C). 

b) Biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn (có nơi đạt trên 30°C). 

c) Lượng mưa rất thấp (phổ biến 200 mm/ năm). 

d) Mùa đông có giò cát (tốc độ 150 km/ h). 

3. Các sản phẩm nông nghiệp của Ai Cập đều tập trung chủ yếu ở 
thung lũng và châu thồ sông Nin, vì nơi đây có: 

a) Đất đai màu mỡ. b) Khí hậu ôn hoà. 

c) Nguồn nước tưới nhiều. d) Địa hình tương đối bằng phăng. 

4. Ngành công nghiệp quan trọng của Ai Cập là: 

a) Khai thác dầu mỏ. b) Chế biến thực phẩm, 

c) Dệt. d) Tất cả các ý trên. 

V HOẠT ĐỘNG Nối TlẾP 

- Trả lời các câu hỏi cuối bài. 

- Chuẩn bị bài thực hành. 
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TIÍT z. Thực hành: PHẢN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA Tự NHIÊN 

ĐÓI TỚI PHÁT TRIÌN KINH TÍ AI CẬP 

I. MỰC TIÊU BÀI HỌC 
Sau hài học này, học sinh cần phải: 

1. về kiến thức 
Hiểu được ảnh hưởng của tự nhiên đối với phát triển kinh tế Ai Cập. 

2. về kĩ năng 

Nhận xét các số liệu, tư liệu để biết ảnh hưởng của tự nhiên đối với 

phát triển kinh tế. 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC 
- Bản đồ Kinh tế chung Ai Cập. 

- Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Phi. 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Phân tích vai trò của sông Nin đối với nền kinh tế Ai Cập. 

- Trình bày những đặc điểm chủ yếu của tự nhiên Ai Cập. 
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3. Bài mới 

Hoạt động 1: GV làm cho học sinh hiểu rõ mục tiêu và nhiệm 

vụ cụ thể của bài thực hành, dựa vào bản đồ và tư liệu đã cho: 
- Phân tích những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên đối với việc 

phát triển kinh tế. 

- Nhận xét khái quát mối quan hệ giữa tự nhiên đối với phát triển 

kinh tế. 

Hoạt động 2: GV hướng dẫn học sinh cách phân tích một số 
thông tin dã cho , tìm ra thuận lợi và kho khăn đối với việc phát 

triển kinh tế (có tính chất làm mẫu). 

Ví dụ: Hướng dẫn học sinh phân tích các thông tin về sông Nin, rút 

ra những nhận xét về vai trò của sông Nin đối với phát triển công 

nghiệp, trồng trọt, du lịch, giao thông, sự lệ thuộc kinh tế vào sông 

Nin cả về phát triển sản xuất lẫn phân bố sản xuất. Hoặc hướng dẫn 

học sinh phân tích thông tin ở phần đầu bài SGK để thấy được các 

thuận lợi về tài nguyên khoáng sản của Ai Cập. 

Hoạt động 3: Phản tích những thuận và khó khăn của tự 
nhiên đối với phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở cách làm mẫu ở trên, học sinh theo nhóm (2 em) cùng 

đọc các thông tin đã cho ở bài thực hành, ở bản đồ Địa lí tự nhiên 

châu Phi (treo tường), lược đồ Kinh tế Ai Cập trong SGK và nội dung 

bài 16 (tiết 1) để rút ra những thuận lợi và'khó khăn của tự nhiên 

đối với phát triển kinh tế (nông nghiệp, công nghiêp, dịch vụ). 

Hoạt động 4: Các nhóm tiến hành thảo luận, trao đọi kết 

quả vời nhau, hoàn thiện kết quả phân tích. 

Hoạt động 5: Nhận xét khái quát mối quan hệ của tự nhiên đối 

với phát triển kinh tế. 

Các nhóm cặp đôi trao đổi, rút ra nhận xét khái quát mối quan hệ 
giữa tự nhiên đối với phát triển kinh tế. 

Hoạt động 6: Trình bày kết quả thảo luận 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét về thái độ học tập của HS. 

- Nhận xét kĩ năng thu thập, xử lí thông tin, kĩ năng trình bày 

một vấn đề trước tập thể. 

- Nhận xét về mức độ nhận thức của HS. 

V. HOẠT ĐỘNG NÔÌ TIÊP 

- Chuẩn bị bài ôn tập. 

196 



PHỤ tục 

BẢNG 1. DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN số, TỈ LỆ GIA TẢNG Tự 
NHIÊN, TUỔI THỌ TRƯNG BÌNH CUA MỌT số NƯỚC VA 

VÙNG LÃNH THỔ NĂM 2005. 

Tên nước, vũng 

lãnh thổ 

Dân sổ 
(giữa 

2005) 

(triệu 

người) 

Mật độ 
dân số 
(người 

/ 

km2) 

Tỉ lệ 
dân 

thành 

thị 

(%) 

Tuổi thọ trung 

bình 
Tỉ lệ 
tăng 

tự 
nhiên 

Tổng Nam Nữ 

Các nước EU 

1. CH Síp 1,0 108 77 75 79 0,4 

2. Ê-xtô-ni-a 1,3 29 69 72 66 77 -0,3 

3. Phần Lan 5.2 15 62 79 75 82 0,2 

4. Ai-len 4,1 58 60 78 75 80 0,8 

5. Lát-vỉ-a 2,3 36 68 72 66 77 -0,5 

6. Lit-tua-ni-a 

(Lit-va) 
3,4 52 67 72 66 78 -0,3 

7. Thuỵ Điển 9,0 20 84 81 78 83 0,1 

8. Vương quõc Anh 60,0 245 89 78 76 81 0,2 

9. Bun-ga-ri n 69 70 72 69 75 -0,5 

10. CH Séc 10,2 129 77 75 72 79 -0,1 

11. Hung-ga-ri 10,1 109 65 73 68 77 -0,4 

12. Ba Lan 38,2 118 62 75 71 ea -0,0 

13. Rư-ma-ni 21,6 91 53 71 68 75 -0,2 

14. Xlờ-va-ki-a 5,4 110 56 74 70 78 

15. Hỉ Lạp 11,1 84 60 79 76 81. -0,0 

16. 1—ta—lí—a 58,7 195 90 80 77 83 -0,0 

17. Ma-xê-đô- 

ni-a 
2,0 78 59 73 71 76 0,4 

18. Man-ta 0,4 1245 91 78 76 80 0,2 

19. Bồ Đào Nha 10,6 115 53 77 74 81 -0,0 

20. Xlồ-veo-ni-a 2,0 99 51 77 1 73 81 -0,1 

21. TãyBan Nha 43,5 86 76 80 77 84 0,1 

22. Áo Ị 8,2 98 54 79 76 1 82 ! 0,1 



23. Bỉ 

24. Pháp 

25. Đức 

26. Lúo-xăm-bua 

27. Hà Lan 

Đông Nam Á 

1. Bru-nây 

2. Cam-pu-chia 

3. Đông Tỉ-mo 

4. In-đò-nê-xi-a 

5. Lào 

6. Ma-lai-xi-a 

7. Mí-an-ma 

8. Phi—iìp—pin 

9. Xin-ga-po 

10. Thái Lan 

11. Việt Nam 

Tây Nam Á 

1. Ác-mê-ni-a 

2. A-déc-bai-dan 

3. Ba-ren 

4. Giê-oóc-gi-a 

(Gru-di-a) 

5. l-rắc 

6. l-xra-en 

7. Giỏc-đa-ni 

8. Cô-oét 

9. Li Băng 

10. ô-man 

11. Lãnh thổ Pa- 

le-xtin 

12. Ca-ta 

13 Ả-rập Xê-út 

14. Xi-ri 

15. Thổ Nhĩ KI 

16. Tiểu VQ Ả-rập 

Thống nhất 

10,5 

60,7 

82,5 

0,5 

16,3 

556 

0,4 

13,3 

0,9 

221,9 

5,9 

26,1 

50,5 

84,8 

,3 

65 

83,1 

344 

110 

231 

193 

399 

124 

69 

73 

60 

116 

25 

79 

75 

283 

6947 

127 

252 

72 70 75 

74 73 75 

72 68 75 

59 57 60 

80 78 82 

72 71 72 

78 77 79 

74 72 75 

74 72 75 

72 71 74 

70 69 72 

70 72 74 

72 71 73 

69 66 71 

77 75 80 
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17. 7-ê—rnen 20,7 39 25 61 59 63 3,3 

Châu phi 906 30 36 52 51 53 2,3 

Bắc Phi 194 23 tam 68 66 70 2,0 

1. An-giè-rí 32,8 14 m 73 73 74 1,5 

2. Ai Cập 74,0 74 43 70 67 72 2,0 

3. L bí 5,8 3 86 76 74 78 2,4 

4. p/a rốc 30,7 69 57 70 68 72 1,6 

Đông Phi 281 44 24 47 46 47 2,5 

1. Ẻ-ti-ô-pi-a 77,4 70 15 48 47 49 2,5 

2. Ke-ni-a 33,8 58 36 47 48 46 2,2 

3. Ma-đa-gát-xca 17,3 29 26 53 55 57 2,7 

4. Mò-dăm-btch 19,4 24 32 42 41 43 2,2 

5. Ru-an-đa 8,7 330 17 44 42 45 2,3 

6, Tan-da-ni-a 36,5 41 32 44 43 45 2,4 

7. u-gan-đa 26,9 112 12 48 48 48 3,2 

8. Dăm-bi-a 11,2 15 35 37 38 37 1,9 

9. Dim-ba-bu-ê 13,0 33 34 41 40 41 1,1 

Nam Phi 53 20 50 50 51 0,7 

1. Na-mi-bi-a 2,0 2,0 33 46 46 1,1 

2. Nam Phi 46,9 38 53 52 50 53 0,7 

Tây Phi 264 43 EEB 47 46 48 2,5 

1. Bê-nanh 8,4 75 BR 54 53 55 2,9 

2. Ghi-nê 9,5 39 33 49 48 50 2,9 

3. Ní-giê-ri-a 131,5 142 44 44 43 44 EEÊÊẾ 
11,7 59 43 56 54 57 2,7 

Trung Phi 113 ỵm 35 48 47 50 2,8 

1. Ăng-gò-ỉa 15,4 33 40 39 42 2,6 

2. Ca-mơ-run 16,4 34 48 48 47 49 2,3 

3. Công-gô 40 
-- - 

52 52 51 53 3,1 

(Nguồn: Tổng cục thống kè, Niên giám thống kè 2005, NXB Thống 

kê, Hà Nội 2005) 
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BẢNG 2. GDP, TỐC ĐỘ TĂNG GDP, GDP BÌNH QUẢN ĐAƯ 
NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ VỪNG LÃNH THỔ TRÊN 

THẾ GIỚI, NẮM 2004 

Tên quốc gỉa, 

vùng lãnh thổ 
GDP 

(triệu USD) 

Tốc độ tăng 

GDP (%) 

GDP/người 

(USD) (2003) 

Các nưóc EU 

1. CH Síp 15418,3 3,70 19878,8 

2. Ế-xtõ-ni-a 10807,9 6,16 8035,6 

3. Phần Lan 186597,0 3,70 35780,8 

4. Ai-len 183559,6 4,90 45673,0 

5. Lát-vi-a 13623,6 8,53 5917,8 

6. Lit-tua-ni-a (Lit-va) 22262,7 6,67 6473,6 

7. Thụy Điển 346404,1 3,60 38553,6 

8. Vương quốc Anh 2140898,1 3,10 36039,0 

9. Bun-ga-ri 24130,6 5,56 3101,6 

10. CH Séc 107046,8 4,03 10511,9 

11. Hung-ga-ri 99712,0 4,01 9899,9 

12. Ba Lan 241832,5 5,30 6337,3 

13. Ru-ma-ni 73166,8 8,30 3347,4 

14. Xlô-va-ki-a 41091.9 5,49 7623,3 

15. Hi Lạp 203401,0 4,20 18366,2 

16. 1—ta—li—a 1672301,9 1,20 29046,5 

17. Ma-xê-đô-ni-a 1 ' 2,50 

18. Man-ta 5388,8 1,42 

19. Bồ Đào Nha 168281,4 1,00 16125,1 

20. Xlõ-ven-ni-a 32181,8 4,57 16131,2 

21. Tây Ban Nha 991441,6 3,10 24013,8 

22. Áo 290109,5 2,20 35749,8 

23. Bí 349829,8 2,90 33621,3 

24. Pháp 2001582,1 2,30 33381,6 

25. Đức 2714417,8 1,60 32850,0 

26. Lúc-xảm-bua 31143,2 4,50 69207,2 

27. Hà Lan Enmmn 1,40 35523,7 

Đông Nam Á 

1. Bru-nây 5181,0 2,9 19210 

2. Cam-pu-chỉa 4596,7 6,00 2078 



3. Đỏng Ti-mo 

4. In-đồ~nê-~xi-a 

5. Lào 

6 Ma-lai-xi-a 

7. Mi-an-ma 

8. Phi-lip-pin 

9 Xin-ga- po 

10. Thái Lan 

11. Việt Nam 

Tày Nam Á 

1. Ác-mê-nì-a 

2. A-déc-bai-dan 

3. Ba-ren 

4. Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a) 

5. I—rắc 

6 l-xra-en r 

7. Gióc-đa-ni 

8. Cô-oét 

9. Li Băng 

10. ồ-man 

11. Lãnh thổ Pa-le-xtin 

12. Ca-ta 

13. Ả-rập Xè-út 

14. Xỉ—ri 

15. Thổ Nhĩ Kì 

16. Tiểu VQ Ả-rập Thống nhất 

17. Y-ê-men 

Châu Phi 

Bắc Phì 

1. An-giê-ri 

2. Ai Cập 

3. Lì—bi 

4. Ma-rốc 

Đông Phi 

1. Ê~ti-ô-pi—a 

2. Kê-ni-a 

Ma-da-gát-xca 

339,0 

257641,5 

2412,2 

117775,8 

9081,0 

86428,6 

106818,3 

163491,5 

45358,7 

3549,4 

8523,1 

15418,3 

117548,4 

1196,1 

21767,8 

250557,3 

23132,9 

301949,8 

84649,0 

75147,8 

29118,8 

50054,9 

8076,9 

15600,3 

4,83 

5,13 

6,00 

7,06 

6,15 

8,41 

6,05 

7,79 

11,2 

7,46 

g,9 (2003) 

6,32 

2,47 (2003^ 

5,23 

3,60 

8,93 

5,20 

4,30 

4,50 

3,49 

13,37 

3361 

1759 

9512 

4321 

24481 

7995 

2490 

3671 

3617 

17479 

20033 

4320 

18047 

22420 

6772 

6107 

3950 
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4. Mô-dăm-bich 5547,7 7,76 1117 

5, Ru-an-đa 1845,0 3,66 

6, Tan-da-ni-a 10851,3 6,28 621 

7. U-gan-đa 6833,3 5,73 1457 

8. Dăm-bi-a 5388,6 4,65 877 

9. Dim-ba-bu-ê 

Nam Phi 

1. Na-mi-bi-a 5456,4 4,20 6180 

2. Nam Phi 212777,3 3,71 10346 

Tây Phi 

1. Bê-nanh 4075,1 2,70 1115 

2. Ghi-nê 3508,3 2,60 2097 

3. Ni-giê-ri-a 72105,8 3,60 1050 

4. Xê-nê-gan 7665,0 5,96 1648 

Trung Phi 

1. Ăng-gô-la 11,21 2344 

2. Ca-mơ-run 14v733,0 4,80 2118 

3. Công-gô. v 4383,8 4,00 965 

(Nguồn: Tổng cùc thống kề, Niên giám thống kê 2005, NXB Thông 
kè, Hà Nội 2005) 

BẢNG 3. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN con người (HDI) của một 
SỐ NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI, NẴM 2003 

Tên quốc gia và vùng lãnh thổ Chỉ số Xếp hạng 

Các nước EU 

1.CH Síp 0,891 29 

2. E-xtô-ni-a 0,853 38 

3. Phần Lan 0,941 13 

4. Ai-len EE29HHHH 8 

5. Lát-vi-a 0,836 48 

6. Lit-tua-ni-a (Lit-va) 0,852 39 

7. Thuy Điển 0,949 6 

8. Vương quốc Anh 0,939 15 

9. Bun-ga-ri 0,808 55 

10. CH Séc 0,874 81 

11. Hung-ga-ri 0,862 35 

12. Ba Lan 0,858 36 
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13. Ru-ma-ni 

14 Xlô-va-ki- a 

15. Hi Lạp _ 

16. l-ta-ĩi-a 

17. Ma-xê-đô-ni-a 

18. Man-ta 

19. Bổ Dào Nha__ 

20. Xlô-vqn-ni-ă_ 

2 I. Tây Bạn Nha_ 

22. Áo ____ 

23. Bí___ 

_24.PI]áp_ _ __ 

25. Đức_ 

_26. Lúc-xăm-bua_ 

_27_. Hà_Lan_ 

Đông Nam Á 

1. Bru-nảy _ 

2. Cam-pu-chia_ 

3. Dông Ti-mo_ 

4Jn-đô-nê-xi-a 

_5._Lào__ 

6. Ma-lai-xi-a_ 

7. Mi-an-ma_ 

_8. Phi-lip-pin_ 

9. Xin-ga-po 

10. Thái Lan__ 

11. Việt Nam_ 

Tây Nam Á 

J • Ác-mẽ-ni-a_ 

2. A-déc-bai-dan_ 

_3_Sịp_ 

4. Giẻ-oỏc-gi-a (Gru-di-a) 

5. l-rầc _ 

_6J-xra-en__ 

7. _Giỏc~da-ni_ 

8. cỏ-oét__ 

9. Li Băng 

10. ô-man' 

0,792 

0.849 

0.912 

0,934 

0,797 

0,867 

0.904 

0,904 

0~928 

0,936 

0,945 

0,938 

0,930 

0,949 

0,943 

0,866 

0~571 

0.513 

0,697 

0,545 

0,796 

0,578 

0,758 

0,907 

0,778 

0,704 

0,891 

0,732 

0,538 (nàm 1995) 

0,915 

0,753 

0,844 

0,759 

0,781 

127 (năm 1995) 

23 
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11. Lãnh thổ Pa-lét-xtin 

12. Ca-ta 0,849 

13. Ảrập Xê-út 0,772 

14. Xi-ri 0,721 

15. Thổ Nhĩ Kì 0,750 

16. Tiểu VQ Ả-rập Thống nhất 0,849 

17. Y-ê-men 0,489 

Châu Phi 

Bắc Phi 

I.An-giê-ri 0,722 

2. Ai Cập 0,659 

3. Li-bi 0,799 

4. Ma-rốc 0,631 

Đông Phi 

1. Ê-ti-ô-pi-a 0,367 

2. Kê-ni-a 0,474 

3. Ma-đa-gát-xca 0,499 

4. Mô-dăm-bích 0,379 

5. Ru-an-đa 0,450 

6, Tan-da-ni-a 0,418 

7. U-gan-đa 0,508 

8. Dăm-bi-a 0,394 

9. Dim-ba-bu-ê 0,505 

Nam Phi 

I.Na-mi-bi-a 0,627 

2. Nam Phi 0,658 

Tây Phi , 

1.Bê-nanh 

2. Ghi-nê 

3. Ni-giê-ri-a 0,453 

4. Xê-nê-gan 0,458 

Trung Phi 

I.Ăng-gô-la 0,445 

2. Ca-mơ-run 0,497 

3. cỏng-gố 0,512 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kề 2005, NXB Vhốig 

kê, Hà Nội 2005) 
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